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A  címben szereplő könyv 2011-ben látott napvilá
got a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Kara és a Gondolat Kiadó közös kiadványsoroza

tának IX. darabjaként. Együttműködésük keretein belül, 
különböző szerzőktől, 2004 óta jelennek meg jogi témájú 
írások, amelyeket e mű végén fel is sorolnak. A monográfia 
szerzője Dr. Babják Ildikó, a Debreceni Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének docense.1 Ku
tatási területe a kora középkori egyetemes jogtörténet, ezen 
belül a germán népek árucsereviszonyai. A Szerző 2000-től 
kezdődően számos publikációt jelentetett meg a témában, 
magyar és idegen nyelven.2 Kötetében sokéves tudomá
nyos kutatásainak eredményeit tárja az olvasók elé.

Az A5-ös formátumú, 290 oldal terjedelmű könyv tizen
három fejezetre tagolódik, az előszót követő kilenc egy-egy 
germán néppel (vízi- és keleti gótok. burgundok, frankok, 
longobárdok. bajorok, alamannok, frízek, szászok, türin- 
gek. angolszászok) foglalkozik, az utolsó három pedig ezek 
jogügyleteinek formalizmusát, okirati szokásait, valamint a 
végkövetkeztetések levonását tartalmazza. A fejezetek álta
lában hármas tagolásúak. Bevezetésként az adott nép szár
mazását, vándorlását és kora középkori történetét vázolja 
fel, bemutatva a téma szempontjából fontos eseményeket, 
uralkodókat. A fejezetek elején található köztörténeti ré
szek megírásában szerepet kapott az ugyancsak a Debre
ceni Egyetemen, a Történelmi Intézet középkorászainak 
gondozásában megjelent szintézis,3 valamint Katus László 
újszerű feldolgozása.4 Ezt követően ismerteti az egyes né
pek szokásjogát, kodifikációjuk körülményeit, azok jellem
vonásait és magukat a .Jcxeket". A szakaszvégi összegzé
sekben röviden levonja a következtetéseket, és megteszi 
a szükséges összehasonlításokat, amelyekre mindig nagy 
hangsúlyt fektet. Nemcsak az egyes szokásjogi gyűjtemé
nyek árucserével kapcsolatos rendelkezéseit veti össze a 
különböző germán népek esetében, hanem párhuzamot 
von a római jogi előzményekkel, esetleg kitekintést tesz a 
görög-szír törvénykezésre is. Ezeken felül a témával fog
lalkozó, többségében külföldi kutató nézeteit is felvázolja, 
összevetve azokat saját munkájával.

A hanyatló Római Birodalom területére bevándorló és 
ott letelepedő germán népek őrizték ugyan kulturális mi
voltukat, de idővel fokozatosan romanizálódlak. A szokás
jog írásba foglalásának sorát a vizigótok kezdték meg az 5. 
században, majd a későbbiekben a többi germán nép is kö-
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uralkodók által kimunkált törvények hatálya az adott nép 
tagjaira terjedt ki, a római eredetű lakosságra viszont nem. 
E kodifikációk a római jogban létező szabályokat vették 
alapul, s ennek megfelelően -  az angolszászok kivételével 
-  latin nyelven íródtak, néha vulgarizálva. A római korból 
származó, az árucserére vonatkozó törvényi rendelkezések
ről árnyalt képpel rendelkezünk. A germánok időről-időre 
saját szájuk íze szerint formálták át az eredeti jogszabályo
kat, amelyekkel reagálni tudtak az aktuálisan felmerülő, 
a gyakorlatból fakadó jogi problémákra. Tehát a kutató a 
„problémás” területekkel szembesült, de ezek a kisebbik 
részt képezhették, hiszen a jogélet bizonyosan bővebb le
hetett az árucsere területén. Á későbbiekben már nemcsak a 
római jogi hagyományokból merítettek, hanem az időköz
ben megjelent más germán népek törvénykezéséből is.

Az ősi germán szokásjogban az adott szó kötöerövel bírt, 
viszont az ilyen „fomiátlanul” létrehozott szerződésekben 
foglaltakat, ha az valamelyik fél részéről nem teljesült, ne
héz volt érvényre juttatni. E tény ugyancsak az írásba fog
lalás irányába hatott, kialakítva a szerződési formalizmust.

A Szerző igyekszik rávilágítani a különböző germán 
népek árucsereügyleteire és az azokat megörökítő okirati 
szokások létére, fejlettségére és változatosságára. Kutatása 
lényegét abban látja: „ hogy a germán szokásjogi gyűjtemé
nyekből kigyűjtsiik mindazon szabályokat, amelyek bármi
lyen kapcsolatban álltak az ingó javak adásvételével és cse
réjével" (12. p.). A kötet első felében sorra veszi mindazon 
szabályokat, amelyek a germán népek szokásjogi gyűjte
ményében megjelennek arra vonatkozóan, hogy milyen 
formában zajlott az árucsere a lakosság körében, és ennek 
milyen szabályozása volt.

Á törvények alkalmazásának velejárója a különféle jogi 
aktusok írásba foglalása, mindez kötött szabályok, formu
lák szerint, formuláskönyvekben összegyűjtve. Ezek az el
következendőkben készítendő okiratokhoz szolgáltak min
tául. A kora középkor két alapvető okirattípusa a carta és a 
notitia volt. Ezek teljesebb képet festenek a szerződéskötési 
gyakorlatról, mint az írásba foglalt törvények. Tehát az elvi 
rendelkezésektől egy lépéssel közelebb kerültünk a gyakor
latban megvalósuló árucsere felé, amelyek a hétköznapok
ban, az egyszerű germán lakosság körében zajlottak.

A germán népek egyes formulagyüjteményeiben meg
található okiratminták részletes elemzésével a Szerző azt 
kívánja igazolni, hogy „milyen mértékű volt a: a specia
lizáló, amely a germánok árucserejogát kísérő okiratokat 
jellemezte, másrészt pedig azt, hogy a szerződési gyakorlat 
teremti meg a kontinuitást az ókori árucserejog és a  poszt
klasszikus kori római okirat-készítési szokások között ''(14. 
p.). Az árucserére vonatkozó szokásjog beható vizsgálata 
után arra keresi a választ, hogy az egyes jogügyleteket mi
lyen fonnai jellemzők alapján hozták létre. E részben a wa- 
diatio -  egy zálogolási ügy kapcsán az adós vállalta, hogy 
nem teljesítése esetén aláveti magát a hitelező zálogolási jo
gának -  és a fides facta -  olyan formálügylet, amelynek so
rán egy, már létező tartozás kiegyenlítését, bírói ítélet vagy 
törvényi előírás teljesítését ígéri meg az, aki fides factával 
tesz fogadalmat -  alkalmazásának sokszínűségéről esik szó.

A formulagyüjtemények használatának általánossá válá
sa megkönnyítette az üzletelők dolgát, hiszen az ezek út-
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mutatásai alapján elkészült okiratok önmagukban is eldönt
hették egy-egy jogvitát. Ennek következtében a törvények 
írásba foglaláskor nem tartották szükségesnek az árucseré
vel kapcsolatosan részletekbe menő szabályok lefektetését.

A Szerző kutatási témájával kapcsolatosan három szűkí
tő tényezőről is beszámol. A korabeli törvénygyűjtemények 
nem rajzolnak elénk jogintézményeket, és a kereskedelmi 
jogra vonatkozó rendelkezések is távol állnak mai fogal
mainktól. Utalnak viszont azokra a kora középkorra jellem
ző, az árucserére vonatkozó konfliktusokra, amelyekből a 
korabeli kereskedelmi viszonyok fej
lettségére következtethetünk. A gyűj
temények többségét a büntetőjogi 
megközelítés jellemzi, tehát a szabá
lyozás a büntetéseket taglalja, s ezen 
normák mögül bukkan elő néhány 
fontos, kereskedelemmel kapcsolatos 
rendelkezés.

Az adásvételi ügyletekhez kapcso
lódó formuláknál a Szerző csak az 
ingó javakra vonatkozó szerződése
ket vizsgálja, s bár jelentős volt az in
gatlanok kereskedelmi forgalma is, az 
ezzel kapcsolatos ügyletek már szét
feszítették volna munkája kereteit.

A germán népeknél nagy hang
súlyt kapott a (rab)szolgák adásvétele 
és cseréje. E jogügyleteket a komoly 
értékükre való tekintettel foglalták 
írásba. A kis értékű áruk estében nem 
vetették papírra annak tényét, emiatt 
a vizsgálható forrásbázis is kevesebb, 
már ami megmaradt az 1000-1500 év távlatából. Mind
ezekből is érzékelhető a téma specializáltsága.

A római jogi hagyományok és a germánság törvényke
zése közötti hasonlóságok mellett azonban vannak különb
ségek is, például az adásvételi szerződések terén: „Míg a 
klasszikus római jogban az adásvétel konszenzuális szerző
dés, addig a germánok adásvételi ügylete a  névtelen reál- 
szetzödésekhez áll a legközelebb " (47. p.).

E kora középkori törvénygyűjtemények a kellékszava
tosság intézményével is foglalkoztak, főként a nagy érté
ket képviselő (rab)szolgák esetében. A Szerző hozzáteszi: 
„A vizigót és a  frank fonnulagyűjtemények adásvételi 
formulái azt mutatják, hogy a kellékszavatosság kérdése 
ugyanolyan jelentőségű a korabeli mindennapokban, mint 
manapság " (120. p.).

Az általános jogügyleti fonnák áttekintése után, a mo
nográfia utolsó fejezetében vonja le a következtetéseket az 
adásvételi ügyletekről és az ezekkel együtt járó okirat-ké
szítési szokásokról.

A kötet végén a vállalkozás méreteit tükröző bibliográ
fiát találunk (15 oldal!). Ez szintén hármas tagolást mutat. 
A téma megírásához használt források között vannak el
sődlegesek, a forrásmunkák pedig az utolsó két évszázad
ban jelentek meg, döntő többségük német nyelven. A fel
tárt és feldolgozott források a teljesség igényével kerültek 
elemzésre, többségükben az idők folyamán megmaradt 
templomok és kolostorok levéltáraiból származnak. A to

vábbiakban széleskörű szakirodalmi bázist vonultat fel. Vé
gül a világhálón elérhető gyűjteményeket szedi csokorba. 
A bibliográfia után rövid -  mindössze 4 oldalas -  mutatókat 
találunk, amelyek vegyesen tartalmaznak személyneve
ket, valamint magyar és latin szakkifejezéseket. Mindezek 
megkönnyítik és gyorsítják a szövegben való információ- 
keresést.

Véleményem szerint a Szerző teljesítette kitűzött célját, 
sikerült a témát alaposan feldolgoznia. Müve olvasmányos, 
közérthetően világítva meg a laikusok számára elsőre bo

nyolultnak tűnő jogi világot. Nincs te
leaggatva szaknyelvi kifejezésekkel, 
csak amennyi a gondolatmenet kifej
téséhez szükséges. Ezek latin eredetű 
terminusok, amelyeket zárójelezéssel 
vagy a szövegtesttől eltérő tipográfiá
val különített el. A munka nehézségét 
jelzi, hogy a kutatás során nem álltak 
rendelkezésére a germán népek ma
gánjogával foglalkozó magyar nyel
vű jogtörténeti munkák -  c kötet ezt 
a hiányt igyekszik pótolni. A témában 
hazai publikáció mégnem jelent meg. 
Új információkat közöl, amelyek ed
dig a szakma számára ismeretlenek 
voltak. Illusztrációkat vagy iratmin
tákat nem tartalmaz, amelyek szem
léletesebbé tehették volna a leírtakat. 
De ezt minden bizonnyal a költségha
tékonyság számlájára írhatjuk, hiány
érzetet kelthet bennünk, hogy a köz
történeti részekben említett számos 

földrajzi egység nem jelenik meg például egy Európa-tér- 
képen, amelyen az egyes germán népek lakóhelye is kö
rülhatárolható lenne. A kritikai észrevételek természetesen 
nem vonnak le e tudományos igényességgel megírt könyv 
értékéből. Haszonnal forgathatják a téma iránt érdeklődők, 
akiket együttgondolkodásra invitál az általa végigjárt úton. 
Jó alapot és iránymutatást adhat a további kutatásokhoz. 
A germánok fejlett okirat-készítési szokásainak feltárásá
val az olvasóközönség számára is nyilvánvalóvá fog válni, 
hogy e népek jogi kultúrája szerves folytatása az ókori ró
mai hagyományoknak, amelyek tovább éltek a frank tör
vénykezésben, majd a középkori keresztény Európában.

Kovács-Veres Tamás Gergely

Jegyzetek______________________________________
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