
jogutódaik számára. Újabb fontos eredményt 1870-ben, 
a német egység megteremtése után sikerült elérni, ami
kor megszületett az a törvény, mely a szellemi alkotások 
védelmét egységesítette az Észak-Német Szövetség tar
tományaiban. Alapvetően ez a törvény is a jogosulatlan 
utánnyomás problémájára koncentrált, utánnyomásnak 
tekintve a mű fordításban való újraközlését és a mű nyil
vános előadását is.

A könyv utolsó fejezete azokkal a tudományos nézetek
kel, eredményekkel foglalkozik, amelyek révén a szellemi 
alkotások jogi védelme a 19. század végére dogmatikailag 
letisztult. A szellemi alkotáshoz fűződő jogot Johann Cas- 
par Bluntschli (1808-1881) szubjektív magánjogi jogként 
fogta fel. F. nézetét tanítványai, Félix Dahn (1834-1912) 
és Kari Gareis (1844-1923) továbbfejlesztették. Dahn a 
szerzői jogot a személyiségi jogok kategóriájába sorolta, 
és átmházhatatlannak tekintette. Úgy vélte, hogy az a jog, 
mely az alkotó és müve között fennálló szellemi köteléken 
(vinnilum spirituálé) alapszik, az alkotó legszemélyesebb 
joga. Gareis ezzel szemben arra az álláspontra helyezke
dett. hogy a szellemi alkotáshoz fűződő jog elidegeníthető 
és átörökíthető. Rámutatott arra, hogy az alkotót az in rém 
védelemmel ellátott dologi jogokhoz hasonló jog illeti 
meg mindenki mással szemben. Ezt az elméletet Ottó von 
Gierke (1841-1921) fejlesztette tovább, megállapítva azt, 
hogy a szerzői jog a szellemi alkotás tényéből fakadó, az 
alkotás által létrehozott, abszolút jellegű személyiségi jog, 
mely ugyan elvileg átruházható, de az átruházás mindig 
csak egyes részjogosítványokra vonatkozhat.

Jog_________
történeti szem le '— '

Josef Kohler (1849-1919) szembeszállt Gierke szemé
lyiségi jogi elméletével, rámutatva arra, hogy a nyilvá
nosságra hozott mű nem tekinthető örökké a személyiség 
részének, hiszen a személyiség is változik. Az alkotás a 
publikálás után már saját életet él. Kohler arra is felhívta 
a figyelmet, hogy a személyiségi jogra alapozott védelem 
nem indokolható a szerző halála után. Ugyanakkor azt is 
felismerte, hogy a szellemi tulajdon elismerése szétfeszí
tené a tulajdon bevett fogalmát, a hatályos dologi jog lo
gikusan felépített rendszerét. E problémák sarkallták arra, 
hogy megalkossa az abszolút szerkezetű, negatív tartalmú 
és korlátlanul átruházható immateriális vagyoni jogok el
méletét. Amint arra Jakab Éva rámutat, e koncepció, mely 
végre nyugvópontra juttatta a római jogi hagyományok
hoz ragaszkodó német dogmatikában dúló vitákat, lénye
gét tekintve nem is áll olyan messze az angol copyright 
jogi természetétől.

A számos illusztrációt tartalmazó kötet végén egy 
negyvenoidalas függelék található, mely több 15-16. szá
zadi privilégium szövege mellett az A d  oJ'Anne szöve
gét, továbbá Locke, Blackstone, Kant, Fichte, Gierke és 
Kohler müveinek releváns részleteit tartalmazza eredeti 
(latin, angol, illetve német) nyelven. Az eredeti forrásokra 
támaszkodó, precízen elkészített, közérthetően megfogal
mazott, minden áltudományos fejtegetéstől mentes, izgal
mas kultúr- és eszmetörténeti áttekintést nyújtó könyv a 
szűk szakmai berkeken túl a szélesebb olvasóközönség
nek is ajánlható.

Sáry Pál
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Á sok szempontból aktuális mű az MTA-ELTE Jog
történeti Kutatócsoportjának kutatási programja 
keretében jelent meg azzal a szándékkal, hogy az 

egyes társadalomtudományi területek kölcsönhatására te
kintettel. műhelyviták keretében „hozzák össze" az azo
nos kérdések vizsgálatában eredményeket elérő történé
szeket és jogászokat. A több kiváló tanulmányt magában 
foglaló kötet nagyrészt az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Karán 2009. december 9-én megrendezett műhelyvita 
anyagát öleli fel, amely a történeti kormányformák kö
zül elsőként az abszolút monarchia témakörét járta körül. 
A tárgykörben a történettudomány eredményeit Sashalmi 

_  Endre és llahncr Péter tanulmányai mutatják be, a jogtör- 
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téneti megközelítést Kisteleki Károly, Stipta István, Képes 
György és Mezey Barna munkái képviselik.

A kötet bevezető gondolatai a két tudományterületnek 
a közelmúltra jellemző „minimális interakciói" felemlíté
sén túl arra hívják fel a figyelmet, hogy a közös álláspon
tok kialakítása során nagy szükség van a fogalomtisztá
zásra és a szakszerű fogalomhasználatra. Ezért is került a 
vizsgálódás középpontjába a számos vitás kérdést felvető 
abszolút monarchia -  mint a 17-18. századi európai álla
mok többségét jellemző kormányzati rendszer -  természe
tének problematikája.

Ahhoz, hogy a vizsgált kérdésről pontos fogalmat al
kothassunk, Hahner Péter szerint nem vonatkoztathatunk 
el a konkrét tértől és időtől, ám szükségleteink okán kény
telenek vagyunk e fogalmakat általánosságban is hasz
nálni. így külön vizsgálat tárgyává kell tenni az abszolút 
monarchia elméletét és annak gyakorlati megvalósulását. 
Ennek megfelelően a kötetben megjelent tanulmányok 
mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati elemzés szem
pontjait követik. így a tanulmányok végére érve egy olyan 
komplex, átfogó kép alakulhat ki az olvasóban az abszolút 
monarchia valós jellegéről, amely emancipálja őt azoktól 
a korábbi kliséktől, melyek éppen az abszolút monarchia 
lényegét fedték el.



történeti szemle
Az első tanulmányt Sashalmi Endre tollából olvas

hatjuk Az abszolutizmus: az abszolút monarchia elméle
te címmel. A szerző előbb az abszolutizmus fogalmához 
kapcsolt számos téves és ellentmondó negatív megítélés
sel foglalkozik. Rámutat arra, hogy önellentmondásos az 
abszolutizmus társítása -  a már 
önmagában is megkérdőjelezen
dő -  feudalizmus fogalmával, hi
szen ez utóbbit a „központi hata
lom jogainak szétforgácsolódása” 
jellemzi, szemben a centralizáció
ban megnyilvánuló abszolút mo
narchiával. Hl kell határolni az ab
szolutizmust az autokrácia tói is, 
ami a fogalomtisztázás azon első 
lépéséből ered, amely megkülön
bözteti az abszolutizmus elméle
tét és gyakorlatát, ami -  miként a 
szerző rámutat -  kronológiailag 
sohasem esett egybe. Ezáltal az 
abszolút monarchia fogalmáról 
leválik az önkény és korlátlan
ság képzete. így téves az a nézet, 
amely XIV. Lajos Franciaországát 
az abszolutizmus mintaállamának 
tartja, mert például „a párizsi par
lament szerepe sohasem szűnt 
meg a törvényhozás terén".

Sashalmi Endre szerint az ab
szolutizmus kutatásában a szemléletbeli változást az 
Emst Hinrichs által 1986-ban kiadott Az abszolutizmus 
tanulmánykötete hozta meg, amelyben a szerző a német 
jogtörténeti kutatások eredményei alapján kérdőjelezi 
meg az abszolutizmus jogi korlátoktól való mentességét. 
Ugyanígy számos kutató (John Miller, James H. Bums, 
Nicolas Henshall. Rónáid G. Asch, Heinz Duchhardt, Pé
ter H. Wilson) jutott a hagyományos értelmezéstől eltérő 
eredményekre. A korábbi nézetek felülvizsgálatára irá
nyuló diskurzust Sashalmi Endre -  kifejezetten az abszo
lutizmus elméletére fókuszálva -  három fő problémakört 
elemezve viszi tovább: 1) az abszolút hatalom (potestas 
absoluta), illetve az abszolút monarchia (monarchia ab- 
soluta) terminusára: 2) az abszolút monarchia politikai 
irodalomban történő korabeli megítélésére; 3) valamint az 
abszolút monarchia elméletét elemző, s jelenleg fellelhető 
forrástípusokra irányítja a figyelmet.

Az abszolút hatalom kifejezés lényegét leginkább ab
ból az aspektusból célszerű megérteni, hogy azt az egyes 
korokban milyen célból használták. Az ulpianusi princeps 
legibus solutus elvből merített abszolút jelző használata 
több célt is magában foglalt. Egyfelől az uralkodó kül
ső-belső támadásoktól való védelmére és az ezt szolgáló 
hatékony kormányzásra, másfelől a nemzetközi színtéren 
univerzalista igénnyel fellépő hatalmak beavatkozási jo 
gának elhárítására volt hivatott. Elsődlegesen tehát az 
uralkodó szuverenitását, nemzetközileg független entitá
sát fejezte ki. Ugyanezt a külső aspektust alapozta meg 
a legibus solutus kifejezésnek a tételes tömények feletti
séget hordozó jelentése, amely egy felső hatalomtól való

függés hiányára utalt. Ezen túl azonban a belviszonyok te
kintetében a legislatio jogkörét jelenítette meg, amennyi
ben az uralkodó a közjó érdekében szabad belátása szerint 
hozhat, változtathat, törölhet el és értelmezhet autentiku
san tételes törvényt. Ám a solutus jelző az isteni vagy ter- 

mészetjogi, illetve alaptörvények
re nem vonatkozik, így Sashalmi 
Endre következtetése szerint az 
abszolút monarchia és a jogura
lom eszméje nem egymást kizáró 
fogalmak. Sőt, éppen a joguralom 
hiányából kifolyólag nem tekint
hető az abszolút monarchia egyik 
válfajának a valójában autokráci
át megvalósító 1700 előtti orosz 
birodalmi rendszer. Számos példa 
hozható fel a rex absolutus és a 
joguralom viszonyára -  így töb
bek között XI. Károly svéd király 
uralma, az 1660 utáni Dán(-Nor- 
vég) Királyság ami az abszo
lút monarchia tekintetében csak a 
„külső, intézményes korlát, nem 
pedig általában véve bármiféle 
korlát” hiányát jelentette. Az. ab
szolút monarchia teoretikusainál 
az uralkodó szuverén hatalmával 
szemben számos alkalommal jut 
kifejezésre az alattvalói jogoknak, 

az uralkodó közjó megvalósítására irányuló köztelezettsé- 
gének, az alattvalók hallgatólagos beleegyezésének hang- 
súlyozása. Az abszolút monarchia és az önkényuralom fo
galmai tehát nem moshatók össze.

Az isteni jogalap sem szükségszerűen kapcsolódott 
össze az abszolút hatalommal, hiszen e teológiai megala
pozottságú politikai eszme a szekuláris racionalizmus kö
vetkeztében oly mértékű tartalmi módosuláson ment ke
resztül, ami használatát csupán szimbolikus jelentőségűvé 
tette. A 19. században jellemző szűkebb értelmezés az al
kotmányon egy adott állam működését szabályozó olyan 
átfogó törvényt értett, amely a hatalmi ágak megosztásán 
alapul. Ez a felfogás az alkotmányos rendszer ellentéte
ként tekintett az abszolutizmusra. Ha azonban alkotmá
nyosság alatt a közjót szolgáló törvények, szokások, in
tézmények rendszerét értjük. Sashalmi Endre szerint nem 
önellentmondás azt állítani, hogy az abszolút monarchia is 
alkotmányos rendszer volt.

Az abszolút monarchia ikonográfiájának, vizuális kül
ső megjelenítésének célja az alattvalók számára történő 
„szerethetövé tétele” volt. A kora újkor ún. információs 
forradalma megkövetelte a képi hatások alkalmazását. 
A szerző ezt támasztja alá Cesare Ripa 1603-as lconolo- 
gia című, a különféle jelképek leírását tartalmazó müvé
nek bemutatásával, a barokk festészet kötelező uralkodói 
attribútumainak, a dán Kongelov (Királytörvény) 1709-es 
kiadásához és Hobbes Leviatán című müvéhez tervezett 
címlapok elemzésével.

A következő tanulmány Kisteleki Károly dolgozata Az 
abszolút monarchia teoretikus gyökerei címmel, amely



ben a szerző az abszolút monarchia elmélettörténeti gyö
kerét, az elméleti fejlődés lépcsőfokait teszi vizsgálata tár
gyává. Elsőként azonban az abszolút monarchia gyakorlati 
megvalósulásának főbb összetevőit vázolja fel, rávilágítva 
azon történeti tényekre, amelyek az unifikáció, a politikai 
kohézió felé terelték az államfejlődést, elősegítve az abszo
lutista államhatalom koncentrációját. A teoretikus behatáro
lás során Sashalmi Endre elméletéhez, csatlakozik a szerző, 
hangsúlyozva, hogy a szuverenitás jegyében mind a külső, 
mind a belső viszonyok tekintetében a föhatalomnak szük
sége volt a kizárólagosság biztosítására. A zsarnoki hata
lomtól eltérően az abszolutista eszmerendszer jogi keretbe 
ágyazódott, s a teoretikusok amellett, hogy nagy jelentősé
get tulajdonítottak a zsarnok és abszolút uralkodó közötti 
különbségtételnek, arra is felhívták a figyelmet, hogy az 
uralkodó szuverén hatalmát és az. alattvalók jogait egység
ben lehet csak értelmezni.

Az abszolút monarchia kialakulása egy szerves fejlődés 
eredménye, amit Kisteleki Károly a hatalom eredetével kap
csolatos római jogi és kánonjogi felfogások vizsgálatával, 
illetve az egyházi és világi szférákban erre vonatkozó el
méletek kialakulásával kíván igazolni. A hatalom (poteslas) 
közjogi értelemben a rómaiaknál a magisztrátusi hatalmat 
jelölte, amelyen a rés publicál, azaz a polgárok politikai kö
zösségét, a „közszférát" értették. Később a keresztény tár
sadalomfelfogásban egy Istentől eredő univerzális hatalom 
képe rajzolódik ki. melynek két összetevőjét, a lelki hatal
mat (spirituális poteslas). illetve a világi hatalmat (saecula- 
rispotestas) kezdetben a világi uralkodó birtokolta, majd a 
két kard elmélete alapján megjelenik a pápa hatalmi igénye 
is. A plenitudo potestatist, vagyis a teljes hatalmat végül 
egyik sem szerzi meg, s így válik mindkettőjük hatalma egy 
korlátozott, limitált hatalommá (poteslas liinitata), melyben 
a korlátozó fél a populus lesz. Az egyházi szférában a hata
lomnak a néptől eredő forrását az ún. konciliarizmus, azaz 
a zsinatelvüség jeleníti meg azáltal, hogy a római pápát a 
nép képviselői, a kardinálisok testületé választja meg, to
vábbá. hogy ez az elmélet a pápaságot „a zsinat fösége alá 
helyezte". A világi szférában a hatalom egyik forrása a nép, 
a másik forrása az Isten. A népi legitimáció azonban nem 
áll szemben az uralkodó hatalmának isteni forrásával. Sőt 
az, hogy a nép által elfogadott uralkodó Isten segítségével 
és kegyelmével foglalja el a trónt és uralkodik, része annak 
a folyamatnak, ami a király hatalmát törvényesíti.

A szerző a következőkben az abszolutizmus teóriájához 
tartozó jogi korlátok filozófiatörténeti és jogtörténeti hát
terét elemzi. A társadalmi szerződés első motívumai és a 
népszuverenitáson alapuló világi törvények primátusa már 
Padovai Marsilius Defensor Pacis című müvében fellel
hetők. William Ockham szerint a közösség javát szavatolni 
nem képes uralom elveszíti létjogosultságát. Aquinói Szent 
Tamás hatalmi korlátái, a iits divinum és a ius naturae az el
idegeníthetetlen jogok kategóriáját alapozzák meg. Johan- 
nes Althusius alkotta meg az. alaptörvények fogalmát. Hugó 
Grotius az államhatalom eredetét az isteni akarat helyett az 
emberek akaratára vezette vissza. Benedictus Spinosa -  bár 
a fohatalom abszolút korlátlanságát vallotta -  a hatalom 
gyakorlására már meghozott törvények örökérvényüségét 
hirdette. Ezek kapcsán tesz kitérőt Kisteleki Károly az alatt

valói engedelmességi kötelesség határainak vizsgálatára, 
melynek eredményeként megállapítható, hogy a legtöbb 
teoretikusnál -  így Aquinói Szent Tamás. Luther Márton, 
Kálvin János teóriájában -  megtalálható a zsarnok uralko
dóval szembeni fellépés joga. Sőt, a monarchomachianu- 
sok és a jezsuiták már a radikálisabb ellenállás hívei voltak.

A szuverenitás fogalma Jean Bodin. Thomas Hobbes, 
VI. Jakab skót király. Sir Róbert Fiimer elméleteiben az 
elszemélytelenitett közhatalomhoz vezet el. A társadalmi 
szerződés újkori megfogalmazásai pedig John Locke, Mon- 
tesquieu, Rousseau gondolataival átszőve a magántulajdon 
védelmét, a hatalommegosztás eszméjét, az államhatalom 
társadalmi ellenőrzését vetítik előre. A társadalmi szerző
dés és a népszuverenitás összekapcsolása már a népkép
viseleti szervek irányába történő felelősség, a miniszteri 

felelősség elvét irányozza elő. ezáltal az abszolutista kor
mányzat a későbbi polgárosodás szükségképpeni előszobá
ja  -  hangsúlyozza a szerző.

Stipta István Az abszolutizmus fogalma, változatai és 
alkotmánytörténeti jellemzői című tanulmánya ugyancsak 
azt a fontos megállapítást támasztja alá, hogy „az abszolu
tizmus az európai történeti fejlődés fontos korszaka volt”. 
A szerző az abszolutizmus intézményeinek és alkotmánytör
téneti jellegzetességeinek vizsgálatát a német államelméleti 
és alkotmánytörténeti szakirodalom jelentős eredményei
nek bemutatásával végzi el, rámutatva a fogalomalkotási 
kísérletekre, az abszolutizmus történeti változataira, az 
abszolutista államok közjogi jellemzőire s végül a felvilá
gosult abszolutizmus alkotmányjogi ismérveire. A szerző 
leszögezi, hogy az. abszolutizmus tágabb értelmű tartalmi 
meghatározása (hatalom, amelyet más, mellé- vagy föléren
delt autonóm hatalom, intézményes tényező nem korlátoz) 
szükségképpen kiegészítésre szorul, amit az abszolutizmus 
történetileg kialakult különféle változatai is indokolnak.

A monarchikus abszolutizmus megkülönböztető jegye 
az együttes kormányzást megvalósító uralmi rendszerekkel 
szembeállítva domborodik ki. A felekezeti abszolutizmust 
a korabeli szckularizációs folyamatokból adódóan a világi 
hatalom lelkiismereti szférába történő erőteljes beavatko
zása jellemezte. A klasszikus abszolutizmus legjellemzőbb 
példájaként a személyi uralmat megvalósító XIV. Lajos 
uralkodását szokás felhozni, bár az utóbbi időben ebben a 
tekintetben változtak az álláspontok. A szerző idézi a né
met Staatslexikon által is számon tartott Molnár Erik-féle 
abszolutizmusértelmezést, amely szerint az abszolutizmus 
„az uralkodói akarat érvényesítése az állam egész területén 
a királytól függő bürokrácia, az állandó hadsereg és a király 
által kivetett adók segítségével". Ezt a meghatározást egé
szíti ki Stipta István a központosított ítélkezési tevékeny
ség fogalmi elemével. A fogalmi kép további körvonalazá
sát szolgálják a németországi államfejlődés szemszögéből 
vizsgált változatok említése, így az abszolutizmusnak a 
korai, a klasszikus, a felvilágosult válfajai, majd a Német
országgal kapcsolatban használt állami abszolutizmus, s a 
Magyarország belső államjogi viszonyaira jellemző neo
abszolutizmus.

Ezt követően az abszolutista államok közjogi jellem
zőit veszi sorra a szerző. A rendi tényezőket háttérbe szo
rító hatalomegység; a törvényhozó, végrehajtó és bírói
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hatalom uralkodói kézben történő koncentrálódással még
iscsak szembenálló korlátozó faktorok (természeti törvé
nyek, alaptörvények, testületeket megillető privilégiumok, 
vallási normák) megléte; az állam alattvalókkal szembeni 
megváltozott viszonya; az állami bürokrácia kiépítése; az 
igazságszolgáltatás egységesítése; az állam büntetőigényé
nek kiterjesztése, a büntetőjog humanizálódása mind a mo
dem államfejlődés elkerülhetetlen lépései. A fejlődésben 
elmaradt közép- és kelet-európai térségben a felvilágosult 
abszolutizmus történeti megvalósulása eredményezte azt a 
modernizációt, amely a korábbi szervezetlen állam elavult
ságát képes volt meghaladni. Ám míg „a klasszikus ab
szolutizmus az egyének jogait a testületi szabadság keretei 
között érvényesítette, ezzel szemben a felvilágosult abszo
lutizmus a testületi előjogok és az önkormányzat maradvá
nyainak lebontására törekedett” -  fogalmaz Stipta István.

Halmer Péter a Nevek és tények: az abszolút monarchia 
mint jelenség című tanulmányában a francia szakirodalom 
legutóbbi eredményeit ismertetve arra hívja fel a figyelmet, 
hogy az abszolút monarchia fogalmával az a probléma, 
hogy valahányszor használjuk, minduntalan magyarázatra 
szorul. Az elnevezés ugyan korlátlan uralomra utal, az ab
szolút uralkodót azonban számos tényező korlátozta. Egye
nesen „fogalmi szörnyszülöttnek" tartja a feudális abszo
lutizmus elnevezést a francia történetírásra hivatkozással, 
amely két, egymástól teljesen elkülönített történelmi kor
szaknak tekinti a feudalizmust és az abszolutizmust. Azon 
további s régtől fogva fennálló téveszme elvetésére is fel
szólít. amely a klasszikus abszolút monarchia példájaként 
XIV. Lajos államát említi meg. Több szempontot felvonul
tatva a szerző sorban cáfolja meg azokat a tévképzeteket is, 
amelyek szerint a Tudorok és Stuartok Angliája az abszolút 
monarchia tiszta képletét valósította volna meg. Az utókor 
által alkotott kép tehát nem mindig esik egybe a történelmi 
valósággal. A szerző szerint inkább a dán kormányzatot kel
lene az abszolút monarchia mintaképének tekintetni.

Képes Gyöngy a Dán példa: abszolutizmus az elmélettől 
a gyakorlatig című tanulmánya a dán(-norvég) kormányza
ti rendszer 1536 és 1660 között történő kiépülését és az azt 
követő reformokat elemzi, bemutatva azokat a történelmi 
folyamatokat, amelyek során a rendi dualizmus az egyre 
határozottabb központosító törekvések folytán 1660-ra egy 
klasszikus értelemben vett abszolút monarchiává formáló
dott. Az, hogy a sokszor kemény áldozatokat kívánó tör
ténelmi helyzeteket a dán uralkodók sikeresen használták 
fel abszolutista uralmuk kiépítésére, nem csekély mérték
ben Henning Arnisceus munkásságának volt köszönhető, 
aki a dániai abszolutizmus elméleti alapjait rakta le. Uorst 
Dreitzel német professzor szavait idézve Henning Amisaeus 
a „szisztematikus és gyakorlatias politikatudomány egyik 
megteremtöjeként”, valamint IV. Keresztély udvari orvosa
ként s egyben bizalmas tanácsadójaként nemcsak magára 
az uralkodói konnányzásra bírt jelentős hatással, hanem 
jóval később a végleges változatában 1683-ban elfoga
dott, valamennyi tartományi jogot felülíró új egységes dán 
törvénykönyv (Kongelov) szellemiségét is meghatározta. 
A dán jogegységesítés terén elért eredmények bemutatása 
nyomán jól kirajzolódnak a dán kormányzat klasszikus ab
szolutizmusnak is megfelelő jellemvonásai. A dán abszolút

monarchia két alaptörvénye -  az 1661-es ún. „Egyedural
mi és trónöröklési törvény” (Enevolds-Arveregelingsakt) 
és a már említett Kongelov -  szerint a monarcha rendelke
zik a felségjogok teljességével, melyet az államvallás, az 
alaptörvények, valamint az erkölcsi normák korlátái között 
gyakorolhat. Megszűnik a nemes és nem nemes közötti kü
lönbségtétel az adóztatás, földtulajdonszerzés, had- és hi
vatalviselés terén, ami a központi kormányzatot kiteljesítö 
közszolgálat és a későbbi kormányzati modernizációs refor
mok alapját képezi. A központi közigazgatás ugyanis 1660 
után -  a polgári államberendezkedésekből ismert miniszté
riumokhoz hasonlóan -  a kollégiumokat összefogó titkos 
tanács hierarchiája alatt szerveződő szakigazgatási szervek 
hálózatából formálódott egységessé. Képes György megál
lapítása szerint Dániában „a rendi államot tehát a modem, 
bürokratikus kormányzat váltotta fel, ami a legmesszebb
menőkig megfelel az abszolút monarchia állammodelljéröl 
alkotott képünknek”.

A kötet abszolút monarchiáról szóló értekezéseit Mezey 
Barna tanulmánya záija, melynek címe: Az abszolutizmus 
esélyei a 18. század eleji Magyarországon. Képes György 
tanulmányához hasonlóan az abszolutizmus gyakorla
ti megvalósulásának problematikáját jáija körül, immáron 
hazai környezetre vetítve. 11. Rákóczi Ferenc függetlensé
gi küzdelmét állítja középpontba, mivel a fejedelem olyan 
államszervezési technikái kívánt alkalmazni, melynek min
táját XIV. Lajos -  akkoriban legkorszerűbb tartott -  monar
chiájában vélte felfedezni. Mezey Barna tehát az abszolút 
monarchia „kelet-közép-európai változatának megvalósítá
si kísérletét" mutatja be, a konkrét történelmi szituációból 
adódó ambivalens tényezőkkel együtt. Azt a kérdést vizs
gálja, hogy a Habsburg-dinasztia abszolutista törekvéseitől 
függetlenedni kívánó küzdelem közepette „a modem euró
pai államszervezési megoldások” mennyire voltak alkal
mazhatók? Egyáltalán: „Van-e helye Magyarországon ab
szolutizmusnak a 18. század első felében?”

A kézenfekvő választ a Magyarországon is kedvelt, a 
mérsékelt központosítás elméletét valló 16. század végi teo
retikus, Justus Lipsius tanításai nyújtják, amelyek „a (rendi) 
törvények által korlátozott fejedelmi eszmét” népszerűsítet
ték. A függetlenedés érdekében a fejedelemnek úgy kellett 
„az erőforrások összpontosításával” államot szerveznie, 
hogy eközben számos ellenérdek mentén képes legyen 
összhangba hozni a jobbágyság érdekeit és a Habsburgok 
által megtépázott rendi szabadságjogokat. Ennek a törek
vésnek leginkább a választó királyság eszméje felelt meg, a 
további probléma azonban az eszme megvalósításának mi
kéntjében körvonalazódott. A helyzetei súlyosbította, hogy 
e korszakban hiányoztak azok a gazdasági és társadalmi fel
tételek, amelyek hozzájárulhattak volna a korban leghala
dóbbnak tartott államszcrvezési modell megvalósításához.

Azt a tényt, hogy a modem Európa politikai struktúrá
jának megalapozásában az abszolút monarchia modellje 
mennyire fontos szerepet játszott, Mezey Barna érvek so
rozatával támasztja alá. A 16. századra kialakult abszolút 
monarchia a központosításnak azt a szintjét érte el, amely 
az „államéletben egy új minőséget”, „egy nagy átalakulás 
előkészületét” jelentette, melyből törvényszerűen követ
kezett a későbbi polgári átalakulás. Ennek a folyamatnak
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a részét képezte a közhatalom egységesítése, az ezt ki
szolgáló központi apparátus megszervezése. A társadal
mi fejlődés terén szintén a polgári gazdálkodás irányába 
hatott a pénzforgalom elterjedése. A jobbágyi szolgálta
tások között egyre inkább elterjedő pénzjáradéki formák 
a társadalmi egyenlőtlenségek további kiegyenlítéséhez 
járultak hozzá. A rendi társadalom privilegizált jellegét 
kérdőjelezte meg a hadviselésben végbemenő radikális 
stílusváltás és az ezt szolgáló adóztatás általánossá tételé
nek igénye. A földrajzi felfedezések folytán kitágult világ 
a „kereskedelmi és manufaktúra polgárság” megerősödé
sét, és ebből adódóan a polgári szellemiségű gazdálkodás 
központi támogatását eredményezte, ami voltaképpen már 
„a polgári társadalom alapjait fektette le”.

Az abszolút monarchia Mezey Barna értelmezésében is 
a „szerves nyugati államfejlődés terméke volt, mely csupán 
egy állomás (s egyben a következő lépcső bázisa) a modem 
állam fejlődésében”. Ebből is adódóik a kérdés: mekkora 
esélye volt a Habsburg-abszolutizmus magyarországi meg
valósulásának a 18. században? Mezey Barna válaszában 
hangsúlyozza, hogy a szerves abszolutizmus eredeti mo
delljének megvalósítását alapjaiban kérdőjelezte meg Ma
gyarország gazdasági fejletlensége, az ország ún. második 
jobbágyság zónájába tartózó peremvidék-jellege. Nem ked
vezett a szerves fejlődésnek a birodalom etnikai egységének 
hiánya sem. A rendi gyűlésekkel rendelkező tartományok 
laza kapcsolata is a gazdasági-adminisztrációs egységesítés 
ellen hatott, a közigazgatás rendi konstrukciókra épült kere
teit hosszú ideig nem sikerült széttörni. Az abszolutisztikus 
államberendezkedés irányába tett erőltetett lépéseket nem

a szerves fejlődés, hanem inkább a dinasztia nagyhatalmi 
politikai törekvései hívták életre. A szerző végkövetkezte
tése szerint e korszakban a bécsi kormányzatnak nem si
került az abszolutizmust Magyarországon megvalósítania, 
a Habsburg-abszolutizmus ekkortájt sokkal inkább egy „az 
országra kényszerített, katonai megszállás által kicsikart 
átmeneti diktatórikus forma volt”. Magyarországon tehát 
a kor legmodernebbnek tekintett társadalomirányítási mo
dellje vallott kudarcot annak ellenére, hogy az abszolutista 
újításokkal szemben a rendek sem voltak eleve elutasítók. 
Sőt számos újító kezdeményezést képviseltek, így a jog
rendszer egységesítését, az igazságügy reformját, a hadügyi 
és pénzügyi kérdések megreformálását.

A tanulmánykötet értekezései alapján Mezey Barnával 
együtt megállapíthatjuk: „aligha vitatható, hogy a kor ha
ladó állam- és kormányformája az abszolút monarchia", 
ennek előnyeiből azonban Magyarország a 17-18. század 
fordulóján csak mérsékelten részesült, az abszolutizmus
ból eredő törvényszerű prosperitást azonban e korszak 
oktrojált intézkedései sem tudták késleltetni.

Az újabb hazai és nemzetközi kutatási eredmények be
mutatásán túl a tanulmánykötet hasznos eredménye, hogy 
a történet- és jogtörténet-tudomány képviselői együttes 
munkával járultak hozzá azon fogalmi készlet tisztázásá
hoz, közös értelmezéséhez és újraértelmezéséhez, amely
re eddig sok pontatlanság és téves kritika épült. A szerzők 
tanulmányai segítik az abszolút monarchiával kapcsolat
ban kialakult nézetek korrigálását és újraértelmezését.

Petrasovszky Anna
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Sáry Pál lustinianus császár eg\’házpolitikai rendel
kezései című könyve hiánypótló mű a magyar roma- 
nisztikában, mivel lustinianus vallás- és egyházpoli

tikai rendeletéinek rendszerezett és részletes bemutatására 
ezt megelőzően magyar nyelven még nem került sor. A mü 
szervesen illeszkedik a szerző korábbi. Pogány biroda
lomból keresztény birodalom' című könyvéhez, amely a 
Codex Theodosianusbm összegyűjtött császári rendeletek 
alapján mutatta be azt a folyamatot, amelynek során a ke
reszténység az ún. constantinusi türelmi rendelettől kezd
ve a Római Birodalom államvallásává vált.

A szerző új könyve ezen folyamat bemutatásának mint
egy lezárásaként, elsődlegesen a iustinianusi kodifikáció

__anyagára támaszkodva elemzi lustinianus azon törek-
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véseit, amelyek révén a császár meg kívánta erősíteni a 
kereszténységet az egész Római Birodalomban, valamint 
érvényre kívánta juttatni a keresztény eszmeiséget, nem 
csupán a kifejezetten vallási ügyekben, hanem a minden
napi élet egyes jogviszonyaiban is. A szerző ezáltal teljessé 
teszi a keresztény császárkor keresztény egyházra vonat
kozójogszabályainak az áttekintését a három legnagyobb 
császári rendeletgyüjtemény, a Codex Theodosianus, ill. a 
Codex lustinianus repetitae praelectionis. valamint a ius
tinianusi Novelláé vonatkozó consti tűt /óinak elemzésével.

A könyv bevezetése (13- 26. p.) segít abban, hogy az 
olvasó a szerző korábbi müvének elolvasása nélkül is cl 
tudja helyezni a iustinianusi jogalkotást a fentebb emlí
tett, Constantinustól kezdődő (egyház- és vallásjpolitikai 
szabályozás rendszerében. Ugyanis nagyon részletesen és 
rendkívül informatívan mutatja be Nagy Constantinustól 
kezdve, s Iustinianusszal bezárólag azt a történelmi fo
lyamatot, amelynek során a római-bizánci állam össze
kapcsolódott a kereszténységgel. A szerző bemutatja az 
adott korszakban legfontosabb teológiai irányzatokat, ill. 
iskolákat, az általuk képviselt legjellemzőbb hitléleleket, 
s képet kapunk arról is, hogy az egyes római császárok 
hogyan viszonyultak ezekhez az irányzatokhoz. Említésre 
kerülnek a kor nagyobb jelentőségű egyházpolitikai ese-


