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A z Európai jog- és alkotmánytörténelem című kö
tet Prof. Dr. Ruszoly József több évtizedes kuta
tómunkájának gyümölcseként látott napvilágot a 

Pólay Elemér Alapítvány kiadásában, az Opera Iurispru- 
dentiae sorozat első köteteként, amely arra hivatott, hogy 
tankönyveket bocsásson közre a klasszikus jogi maté
riákból.

Ruszoly József monumentális jogtörténeti alapmunká
ja  jogtörténeti kutatásainak, oktatói munkásságának egy 
nagy szeletét gyűjti egybe, s arra vállalkozik, hogy a hall
gatók számára fontos ismeretanyagot nyújtson. Nem ma
rad meg azonban e keretek között, hanem kézikönyvként 
is kiválóan használható e munka; a szerző az egyes fejeze
tekben komoly alapossággal, részletesen, pontos adatok
kal mutatja be az egyes jogintézményeket, valamint jog
történeti folyamatokat.

A könyv, felépítését tekintve, három nagy részből áll: 
két „könyvből” és egy perjog-, valamint büntetőjog-törté
neti „appendixből”, ahogy a szerző maga is nevezi mun
káját: „három-egy tankönyv”.

Ruszoly József az első „könyvben” Európa jogtörténe
tével foglalkozik behatóan. Az első részben az 5. száza
dig visszanyúlva mutatja be a középkori és az újkori jog
fejlődés irányait. Ennek keretében -  időrendi sorrendben 
-  először a kora feudális germán-frank kor jogát elemzi, 
majd a recepciót veszi górcső alá. Ezután az újkori német 
és francia jogfejlődést, a kodi- 
fikációkat mutatja be kimerí
tően. E rész zárásaként a kon
tinentálistól jelentősen eltérő 
angol jog fejlődéstörténetébe 
nyerhet bepillantást az érdek
lődő olvasó.

A jogtörténeti könyv má
sik nagy részében a fontosabb 
magánjogi intézmények fejlő
dését követhetjük végig a kö
zépkor és az újkor folyamán.
A hűbériség, a hűbéri viszo
nyok bemutatása után az eh
hez sokban hasonlító, mégis 
eltérő vonásokkal rendelkező 
jobbágyparaszti viszonyokról 
ad áttekintést. Ezután a legfon
tosabb jogterületek a követke
ző sorrendben jelennek meg a 
műben: családjog, vagyonjog 
(dologi jog), öröklésjog, kö
telmi jog, kereskedelmi jog és 
tengerjog, végül a munka- és 
szociális jog.

A könyv második nagy ele
me, azaz második „könyve” az 
Európa alkotmánytörténete címet viseli. E szakasz döntő 
részében a három meghatározó európai állam, Franciaor
szág, Németország (helyesebben a német területek), va
lamint Anglia alkotmánytörténetét mutatja be a szerző. 
Először mindhárom állam középkori és kora újkori fejlő
déstörténetével ismerkedhet meg az olvasó, majd az új-
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kori, polgári kori alkotmánytörténeti változások kerülnek 
az ismertetés fókuszába.

Az alaposság jegyében e könyv utolsó fejezeteiben he
lyet kapnak olyan államok alkotmánytörténeti érdekessé
gei is, mint Belgium mintaalkotmánya, mely más államok 
(köztünk hazánk) alkotmányfejlődésére gyakorolt ko
moly hatása okán méltán szerepel e jogtörténeti munká
ban. Emellett az Osztrák Császárság 1804 és 1918 közti 
alkotmánytörténete is bemutatásra kerül, mind Európában 
betöltött fontos szerepe, mind Magyarországgal való rész
ben közös történeti múltja folytán.

A magánjog-történeti és 
alkotmánytörténeti részek 
után -  a könyv harmadik 
nagy egységeként -  „Appen
dix” címszóval, tehát mint
egy függelékként jelenik meg 
a könyvben az eljárásjog és a 
büntetőjog történeti fejlődésé
nek bemutatása. A szerző al
címmel jelzi, hogy ennek ke
retében a germán-frank-német 
jogterületre koncentrál, tehát 
a kontinentális Európa jog
fejlődésének elemzésére szo
rítkozik.

Az Appendix első része a 
törvénykezés fejlődéstörté
netét tárgyalja, majd az egyes 
perjogi intézményeket mutatja 
be az eljárás folyamán egy
mást követő cselekmények lo
gikai sorrendjében: a bíró és a 
bíróság bemutatásától az ítélet 
végrehajtásáig.

Az Appendix második ré
szeként a büntetőjogot tárgyal
ja, hasonló felépítéssel, mint az 

eljárásjognál láthattuk: először e jogterület fejlődéstörté
netét mutatja be a szerző a középkortól kezdve egészen a 
legújabb korig. Ezt követően először az ősi intézmények
kel ismerkedhet meg az olvasó, mint például a béke vagy 
a magánharc intézménye. Ezt követően a bűncselekmény, 
annak egyes stádiumai, valamint egyéb vonatkozásai, a
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közbüntetések és végül az egyes bűncselekmények képe
zik a vizsgálat tárgyát.

A kötet végén nagyon alapos, jól megszerkesztett, min
denre kiterjedő mutatókat találhatunk: személyi, történet
földrajzi és tárgyi mutatót. A könyv egy német nyelvű 
tartalomjegyzékkel, valamint a szerző szakirodalmi mun
kássága fő műveinek bemutatásával zárul.

Összefoglalva elmondható, hogy az Európai jog- és al
kotmánytörténelem szinte minden szeletét kimerítően, tel

jességre törekvően mutatja be a szerző. E munka kiválóan 
megfelel a tankönyvekkel szemben támasztott követelmé
nyeknek, azaz szintézisét adja a jogtörténet legkorszerűbb 
ismeretanyagának, mintegy mérföldköve a hazai egyete
mes jogtörténet-tanításnak, ezen túlmenően azonban ko
moly tudományos értéket is képvisel, és hasznos informá
ciókkal gazdagítja az érdeklődő kutatót és olvasót.

Tamási A. Éva
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2011-ben a jogtudomány világszerte megemlékezett 
a nagy hatású osztrák Általános Polgári Törvény
könyv elfogadásának 200. évfordulójáról. Magyar
országon pedig az 1911. évi I. törvénycikk, azaz az első 

magyar Polgári perrendtartás (a továbbiakban Pp.) cente
náriuma irányította a jogtörténészek figyelmét a perjogtör
ténet felé, meghatározva ezzel az V. szegedi jogtörténeti 
napok témáját is. A konferencián elhangzott előadásokból 
2013-ban egy tanulmánykötet is megjelent, amely A pol
gári peres eljárás történeti fejlődése Magyarországon cí
met viseli.

Üdvözölendő, hogy nem csak a konferencia résztvevői 
ismerhették meg az ott elhangzottakat, hiszen -  a kötet 
szerkesztőjének, Homoki-Nagy Máriának szavaival élve 
-  a szerzők „nem szorítkoztak kizárólag a polgári perjog 
egyes intézményeinek történeti elemzésére. Arra is töre
kedtek, hogy segítséget nyújtsanak napjaink kodifikátorai 
számára. A jogalkotás nem lehet öncél. Aki egy jogrend
szer belső fejlődését nem ismeri, aki nem törekszik a belső 
törvényszerűségek feltárására, az nem lesz képes a jövő 
számára korszerű törvénykönyvet készíteni” (7. p.).

Bár a kötet a tanulmányokat a szerzők vezetékneve 
szerinti alfabetikus sorrendben tartalmazza, mégis célsze
rűbb, hogy az ismertetés során az egymáshoz tematikailag 
közel álló írások kövessék egymást. Mi sem támasztja ezt 
jobban alá, mint hogy két szerző is az 1911. évi Pp.-ben 
szabályozott községi bíráskodást választotta írása témá
jául. Antal Tamás arra mutat rá, hogy ez a jogintézmény 
nehezen volt összeegyeztethető a hatalmi ágak elválasz- 
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tásának elvével, hiszen a közigazgatás tisztségviselőket 
ruházott fel bírói hatalommal. Ismerteti a községi bíróság 
hatáskörébe tartozó ügyeket, a bíró kizárására vonatkozó 
szabályokat és az eljárásra vonatkozó jogforrások széles 
tárházát. Zárásképpen megemlíti, hogy a mai jogunkban 
létező jegyzői birtokvédelem tulajdonképpen a községi 
bíráskodás maradványaként értelmezhető.

Nagy Janka Teodóra tanulmányának (A községi bírás
kodás az 1911. évi I. törvény szabályozásában és a jog
gyakorlatában: Bónis György és tanítványai jogi népha- 
gyománygyűjtése Tápén) alcíme sejteti, hogy a szerző a 
népi jogéletkutatás szemszögéből vizsgálta meg a köz
ségi bíráskodást. Alapvetően az 1948 őszén lezajlott tá
péi adatgyűjtésnek -  amelyet Bónis György joghallgatói 
végeztek -  módszertanát, valamint az ezekből a községi 
bíráskodásra nézve levonható következtetéseket ismerteti. 
Az adatokból kiderül, hogy a helybeliek elégedettek vol
tak a községi bíráskodást végző törvénybíró munkájával, 
és jó érzésekkel gondolnak azokra a „régi szép időkre”, 
amikor az nagyobb hatáskörrel rendelkezett.

A kötetben az említetteken túl további négy tanulmány 
foglalkozott kifejezetten az 1911. évi Pp.-vel. Papp Lász
ló tanulmányából azt tudhatjuk meg, hogy milyen szere
pet kapott a Polgári perrendtartás a szabadalmi jogban. 
Egy jól megválasztott példán, az elmulasztott hiánypótlás 
miatti igazolási kérelem problematikáján keresztül érzé
kelteti a gondokat, amelyek abból fakadtak, hogy a sza
badalmi eljárás során a Pp.-t a szabadalmi törvényben 
szabályozott kivételekkel kellett alkalmazni. Tanulságul 
szolgálhat a mindenkori jogalkotó számára, hogy a sza
badalmi eljárást szerencsésebb a polgári perjogi kódexen 
belül különleges eljárásként vagy esetleg a szabadalmi 
törvényen belül szabályozni.

Koncz Ibolya Katalin azt járta körül, hogy melyek 
A nőtartással kapcsolatos eljárás jogi kérdések az 1911. 
évi 1. tc. alapján. Ezek közül az első, hogy mikor lehetett 
ideiglenes, és mikor végleges nőtartás iránt perelni. Má
sodikként az eljáró bíróság hatáskörének kérdése merül 
fel, mivel az ideiglenes nőtartás iránt indított keresetek 
csak akkor tartoztak járásbírósági hatáskörbe, ha nem 
utalták őket a házassági per bírósága elé. Végül a szerző 
a vétkesség vizsgálhatóságának problémáját vetette fel 
egyrészt ideiglenes intézkedéseknél, másrészt a perújítás 
során.


