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Jogtörténet -  
kultúrtörténet*

Ha valamelyikünk előre tanulmányozta mai kon
ferenciánk programját, bizonyosan némi megle
pődéssel vehette tudomásul, hogy egy bizonyos 

témakör kapcsán nem az fog beszélni, aki akár több 
évtizedes munkássága, vagy akár a hazai jogtörténe
ti kutatásokra hosszú évek alatt megszerzett, mindig 
jóindulatú rálátása révén joggal választhatta volna a 
„Jogtörténet -  Kultúrtörténet" előadás címet. (Termé
szetesen Kajtár,1 Mezey2 és Stipta3 professzorokra kell 
gondolnunk.) Hadd adjam elő a saját védelmemre, hogy 
bitorlóként való megjelenésem nem egyedül az én bű
nöm. A konferencia szervezőjének tarkómhoz szorított 
telefonja idézte elő azt, hogy most talán olyan témáról 
beszélek, amit más bizony sokkal nagyobb szakmaiság
gal tudna elővezetni a konferencia tudós és kritikus kö
zönsége számára.

Konferenciánk címében benne rejlik az apologetikus 
indíttatás. Már megint védekezünk? „ Wozu Rechtsges- 
chichte?”

Ez csak azért érdekes a saját témám szempontjából, 
mert ha igen, akkor tulajdonképpen kettős önigazolásra 
kellene törekednem. Ennek során kettős iga alól kellene 
az előadás témáját képező megközelítést mentenem, an
nak a sajnálatos bonmot-nak a szellemében, mely szerint 
a jogtörténet „a jogászok szemében szálka, a történészek 
szerint pedig dőreség”.A Sőt a jogi kultúrtörténet, aminek

* A  2016. november 17-én, az „Állam- és jogtudomány jogtörténet 
nélkül?” című tudományos ülésen elhangzott előadás fordulatait meg
őrző, de szövegében kiegészített és jegyzetekkel ellátott változata.

jelentőségéről és -  óvatosan -  hasznáról beszélni akarok, 
még a jogtörténészek többségének szemében is (a jelenlé
vők persze mindig kivételek) a segédtudomány, a „szolgá
lólány” szerepére van kárhoztatva.

A Máthé Gábor bölcsességének köszönhető előadás
cím ezen többszintű apológia mellett arra is lehetőséget 
kínál nekem, hogy szembesüljek saját magam évtizedes 
törekvésével, amelyek -  legalábbis eddigi hitem szerint -  
a kora újkori Magyarország jogi kulturáltságának külön
böző aspektusait súrolgatták.

Figyelmeztetve, hogy jó néhány alapfogalmat -  elég
gé el nem ítélhető módon -ismertnek vélelmezek majd, 
lássuk, mit adhatok elő közös „dőreségünk” védelmére?

Német jogtörténész kollégáink, akikre hagyományosan a 
magyar jogtörténészek is gyakran vetik „vigyázó szemü
ket”, ciklikusan visszatérőn felvetik a jogtörténeti kutatá
sok értelmére, illetve hasznára vonatkozó, valamint ezen 
kutatások módszertani lehetőségeit firtató kérdéseiket, 
nemzedékről nemzedékre tisztázandó tudományterületük 
legfontosabb létkérdéseit.5 Ezek közé tartoznak azok a 
módszertani önmeghatározási kísérletek, melyek mind a 
történettudománytól, mind a jogtudománytól elkülönítik 
a jogtörténetet.

a) Ebben az összefüggésben elsőként leszögezhetjük, 
hogy a jogtörténet a történettudomány része, az általa vizs
gált központi problémák történelmiek.6 A jogtörténészek 
-  első megközelítésben -  azt szeretnék feltárni, hogyan 
működött egy múltbéli jogrendszer. A jogtörténet legfon
tosabb kutatási területeit és módszereit az elmúlt századok 
alatt többféleképpen kísérelték meg rendszerezni.

A 90-es években a német jogtörténészek három terület
re osztották a jogtörténet kutatási területét. Ezen felosztás 
szerint a jogtörténet

• kutatja a jogi normák szokás vagy a széles értelem
ben vett törvényhozás általi keletkezését (Norment- 
stehung);



• vizsgálja a normák közvetítését a jogászok és a laiku
sok irányába (Normvermittlung);

• igyekszik feltárni a jogi normák hétköznapi érvé
nyesülésének (Normdurchsetzung) lehetőségeit a 
mindennapi életben, a közigazgatás és a bíráskodás 
transzmissziós szíjain keresztül.7

Ezen felosztással némileg paralelnek tekinthető a leg
újabb -  nem mindenben elfogadott -  csoportosítási kí
sérlet, amely elsősorban az említendő harmadik terület 
fontossága mellett tör lándzsát. Ezek szerint a jogtörténeti 
kutatás módszertani-szakmai szempontok alapján -  dur
va megközelítésben -  legalább három területre bontható: 
normatörténetre, tudománytörténetre és a joggyakorlat, a 
praxis történetére.8

• A normatörténet ezen felosztás szerint a múlt jogi 
normáinak tartalmával foglalkozik, amely normák 
származhatnak a jól ismert általános absztrakt forrá
sokból, de ugyanakkor rekonstruálhatók nagy jogá
szok gondolataiból is, vagyis a klasszikus dogmati
katörténet a normatörténet egy fontos részét képezi.

• A tudománytörténet kevesebb gondot fordít az egyes 
szabályozások tartalmára, gondolati tradíciókkal, 
stílusirányzatokkal, iskolákkal és az ismeretek átadá
sának történeti folyamataival foglalkozik. Tulajdon
képpen a jogi irodalom, az ismeretek rendszerezésé
nek történetét jelenti.

• A joggyakorlat története viszont nem foglalkozik a 
nagy jogászok gondolataival, nem vizsgál dogma
tikai kérdéseket, és csak feltételesen támaszkodik a 
korabeli törvényi jogra. Középpontjában elsősorban 
egyrészt a bíráskodás és a jogi normák érvényesülése, 
másrészt a szerződési és okleveles gyakorlat kutatása 
áll. Ezáltal nyerhetünk bepillantást az adott korszak 
mindennapi joggyakorlatába, vagyis a jogtörténet itt 
mint történeti társadalomtudomány jelenik meg.9

Nota bene: az előbbi tipológiákban -  sem nevesítetten, 
sem jelzésszerűen -  nem jut szerep a jogi kultúrtörté
netnek.

A jogtörténet, mint a történettudomány része, jelentős 
mértékben osztozik annak sorsában, követi, illetve leké
pezi annak fejlődését. Így a történettudomány módszer
tani vitái a jogtörténet tudományában is megjelennek, ál
talában bizonyos késéssel.10

Köztudott, hogy a 20. század második felében a tör
ténettudományon belül nagy kihívást jelentettek a klasz- 
szikus politikatörténeti és eszmetörténeti kutatásoknak a 
társadalomtörténet makro- és mikroszintű vizsgálódásai, 
melyek keretében már nem a nagy embereket és tetteiket 
vagy a nagy és örök eszmék hatását kutatták, hanem de
mográfiai folyamatokat, társadalmi struktúrákat, profesz- 
szionalizálódási tendenciákat tártak fel a historikusok, 
majd utóbb -  a mikrotörténelem előtérbe lépésével -  az 
életmód- és kultúrtörténet került az érdeklődés közép- 
pontjába.11

Ezen hatások következményeként a jogtörténeten be
lül megfigyelhető volt egy bizonyos elfordulás a római

jogi alapokon felépülő dogmatörténettől. Előtérbe került 
a „law in action”-jogtörténete, amely felfedezte a jogal
kotás társadalmi és gazdasági elemeit, a múltban is létező 
„szimbolikus jogalkotást”, és a jogtörténészek még ezt is 
meghaladva egyrészt a jogi viselkedés mikroszintű törté
neti vizsgálatát, vagy a nagy mennyiségű statisztikai ada
tok feldolgozását helyezték előtérbe.12 Ezek a módszerek 
új kutatási területekben manifesztálódtak.13

b) Második premisszaként megállapíthatjuk, hogy a jog 
mindig a kultúra része, annak egy szférája.14 Egy adott 
kultúra normatív kérdésekkel szembeni felfogásának 
eredménye. A normatív kérdések nem csak a normák 
konkrét tartalmát jelentik, hanem általános elveket, vala
mint a normák és eljárások legitimitásának megalapozásá
ra vonatkozó alapvető felfogást is. A jog egy normakultú
ra kontextusában képződik és fejlődik.15

A jog és a kultúra között állandó a kölcsönhatás, sokré
tű összefüggés áll fenn közöttük, s ezen összefüggést két 
alapvető tételben lehet összefoglalni:

• a jog mindenkor az egyik összetevőjét képezi az 
adott társadalom kultúrájának,

• nincsen olyan jog vagy jogrendszer, amit ne hatna át 
az adott társadalom, közösség kultúrája.16

Kultúrán ebben az összefüggésben egy időben, térben, 
etnikailag és szociális-gazdasági viszonyok alapján kö
rülhatárolt társadalom életformájának teljességét, norma
tív és intézményi gyakorlatok, elvek és mechanizmusok, 
gondolkodásmód és interakciós formák összességét ért- 
hetjük.17 Fontos emlékeztetni persze arra, hogy egy tár
sadalom kultúrája nem lehet homogén, ellentmondásoktól 
és konfliktusoktól mentes. Egy közösség kultúrája tény
legesen szubkultúrák szövedéke, s az egyes társadalmak 
kulturális pluralitása bizony feloldhatatlan feszültségben 
áll a jogi rend egységre és konzisztenciára vonatkozó igé- 
nyével.18

c) Harmadik sarokpontunkként említhetjük, hogy a jog
történet tágabb értelemben teljes jogrendszerek történeti 
kontextusával és a jogi normák kulturális beágyazódásá
val foglalkozik, s (más okok mellett) e vonatkozásában 
is része az általános kultúr- és szellemtörténetnek. Éppen 
ezért a jogtörténeti kutatásoknak kapcsolódniuk kell a 
hétköznapok történeti kutatásához, a vallás- és politika
történethez, a kulturális antropológiához, s több más társ
diszciplínához. Ahogy a politika-, gazdaság- és társada
lomtörténet, a jogtörténet is a saját érdeklődési körének, 
kutatási tárgyának megfelelően, a jogra vonatkozó törté
neti adatokat különíti ki a történeti információk hatalmas 
tömegéből.19

Egyértelmű tehát, hogy a jogtörténetet egy átfogónak 
gondolt kultúrtörténet részeként kell megragadnunk. Ezt a 
jogtörténészek is felismerték és hirdetik.20

Erre nagy -  de korántsem a történészek által vélelme
zett konstitutív -  hatással volt a 20. század végén kibonta
kozó „új kultúrtörténet’’-nek nevezett módszertan,21 amely 
új szemléletet hozott a történettudományba, egyebek mel
lett azzal, hogy szakított a kultúra fogalmának azon ko-
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rábbi szűk értelmezésével, amely szerint kultúrának alap
vetően csak azon szellemi termékek tekintendők, amit az 
irodalom, a képzőművészet, az építészet vagy a tudomány 
hozott létre, vagyis szakított a kultúra elitista felfogásával. 
A sokféleképpen értelmezett „cultural turn” kifejezéssel 
fémjelzett új szemléletmód tehát egy átfogóbb kultúra fo
galommal dolgozik, amely magában foglal minden em
beri, anyagi és szellemi „terméket”, s az ebből kiinduló 
kultúrtörténet az emberi tevékenység teljességét vizsgálja, 
amely társadalmi, anyagi és szellemi alkotásokban jelenik 
meg, s figyelmet fordít ezen jelenségek keletkezési körül
ményeire, strukturális alapjaira és kommunikatív mani- 
fesztációira is.22

A kultúra fogalmának ezen quasi határtalansága, mely
nek révén tulajdonképpen minden emberi tevékenység és 
alkotás kultúratörténeti vizsgálat tárgya lehet, per defini- 
tionem korszakokat és szakmai határokat átívelő megkö
zelítési módot tesz lehetővé és ugyanakkor előfeltételez.23

Az új kultúrtörténet legfontosabb kutatási területei kö
zött ilyeneket találunk: testkultúra- és gender-történet, tu
domány- és kommunikációtörténet, az udvari és polgári 
kultúra története, mentalitástörténet.24

Mivel a jog is az emberi társadalom terméke, az új kul
túrtörténet figyelme elvileg a jog területére is kiterjed, bár 
az irányzat történész képviselői viszonylag kevés figyel
met fordítottak eddig erre, illetve nem nagyon vesznek tu
domást azokról az eredményekről, melyet a jogászok és 
főleg a jogtörténészek ezen a téren már elértek, nemcsak 
az elmúlt évtizedekben, hanem már évszázadra visszame
nő kutatásaik révén. A jogtörténetet mint részdiszciplínát 
és mint kutatási területet elmaradottnak tekintik.25

Nemzetközi és hazai viszonylatban is le kell szögez
nünk, hogy a történészek által megfogalmazott kritika 
ezen a téren jelentős mértékben méltánytalan.26 (A törté
nészek talán sok mindent a hazai jogtörténészek szemére 
vethetnek, de ezen a téren joggal lehetünk büszkék sze
rény eredményeinkre.)

A kritika azért méltánytalan, mert az európai, külö
nösen a német jogtörténet-tudomány, és az annak kö
penyéből kibújó más ajkú jogtörténészek, már jó ideje 
felfedezték a jog tág értelemben vett kulturális jelenség 
mivoltát, és régóta kutatják a jog és más emberi alkotá
sok közötti interferenciákat. Sőt az új kultúrtörténet által 
kiemelten kezelt, a jogi történések koronként változó vi
zualizációjára és látványművészeti megjelenítésére vo
natkozó kutatások is évtizedes hagyományokra tekinte
nek már vissza.27

Német és osztrák jogtörténészek évtizedek óta hangoz- 
tatj ák annak szükségességét, hogy a tágabb értelemben 
vett jogi történések historikus vizsgálatát átfogóan be kell 
ágyazni a kulturális, társadalmi, szociális és gazdasági 
környezetbe, és a jogot mint az emberi kultúra egyik fon
tos „teremtményét” ezen átfogó kontextusban kell törté
netileg is kutatni.28

Jeles jogtörténészek megnyilvánulásai szerint magától 
értetődik, hogy a jog -  történeti megjelenési formáiban -  
mint a kultúra része, egyaránt meghatározott a mindenkori 
kulturális környezet által, de ugyanakkor hatással is van 
az adott korszak kultúrájára.29

14

Megint egy másik álláspont szerint a jog mint történeti
leg változó kulturális jelenség vizsgálandó, s ennek során 
állandóan tekintettel kell lenni a jogélet aktorainak tudás- 
és értelmezési horizontjára is.30

Az új kultúrtörténet elvárásai a normatív struktúrák 
szimbolikus és rituális megjelenési formái kutatásának 
hangsúlyozásával, egy átfogóbb, nemcsak a jogi szféra 
normatív szintjét elemző jogtörténeti kutatást preferál
nak, hanem a „law in books” világa helyett a „law in ac- 
tion” mindent átfogó perspektíváját helyezik előtérbe a 
jog jelenségvilágának minden részletével együtt, s ennek 
során mindig evidenciában tartják, hogy minden joginak 
tekinthető jelenség társadalmi konstrukció.31 Ezt a megkö
zelítést nevezik újabban a német szakirodalomban az ún. 
„Kulturgeschichte des Rechtlichen” koncepciójának,32 
melynek keretében nem nehéz felismernünk e törekvések 
és a -  fentebb jelzett -  praxis-központú jogtörténeti kuta
tások közötti szoros kapcsolatot.

Ebben az összefüggésben kiemelten beszélhetünk tehát 
a jogi kultúrtörténet körébe sorolható módszertani meg
közelítések és kutatások önálló létjogosultságáról.

A jogtörténet és a kultúrtörténet érintkezése különösen 
a jogi archeológia, a jogi régészet területén tűnik egyértel
műnek. Ennek feladata kezdetektől, a jogélet tárgyi em
lékeinek gyűjtése, értelmezése és rendszerezése. De ezen 
túlterjeszkedve foglalkozik a mindenkori jogi események 
térbeli elhelyezkedésével, a jogi élettel kapcsolatos szim
bólumokkal, a jogilag releváns cselekmények külső meg
jelenési formáival, vagyis a jogi rituálékkal, a jogszoká
sokkal és a jogi jellegű népszokásokkal.33 Ezek a kutatási 
törekvések jelentős előzményekre nyúlnak vissza egészen 
a 19. század utolsó évtizedéig.34

A két világháború között a jogrégészet mellé lépett a 
jogi néprajz, aminek kutatási tárgya a jogi mindennapok
ban és a joggyakorlatban lejátszódó tények és processzu
sok voltak, melyek a szokásokban jelentek meg. Ennek 
farvizén ugyanakkor forráskritikai vizsgálat alá kerültek 
olyan mondák, mesék és népszokások, amelyek következ
tetni engedtek az emberek jogi együttélésére.

A 20. század második felében a kultúrtörténeti szem
pontból vizsgálható objektumok rendszerének egy bizo
nyos újragondolása volt megfigyelhető a jogtörténetben. 
Továbbra is jelentőséget kaptak a jogilag releváns terek 
(a bíráskodás és büntetések végrehajtásának térbeli meg
jelenései, így a börtönök és tanácsházak), a jogi használati 
tárgyak (kínzóeszközök, jelképek, jelek és hivatali visele- 
tek), valamint képi és plasztikus ábrázolások, de az erede
ti jogi archeológia feladata ezután már inkább a reáliák, 
a tárgyak vizsgálata lett.35 A jogi néprajz a jogi jelensé
geknek a nép általi tényleges befogadását, alkalmazását 
és továbbfejlesztését volt hivatott ekkortól vizsgálni.36 Az 
önálló részterületté váló jogi szimbólumkutatás feladata a 
tárgynélküli cselekmények jogi jelentőségének feltárása 
lett.37 Végül a jogi ikonográfia társult az eddigi részterüle
tekhez,38 amely a képi források jogtörténeti tartalmának a 
feltárását, valamint ezek jogi tudást közvetítő szerepének 
kutatását jelenti.

Vitathatatlan, hogy ezek a kutatások nem képezték és 
talán soha nem is fogják a mainstream jogtörténet uralko-
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dó kutatási területeit képezni,39 s az is nyilvánvaló, hogy 
ezek a részterületek eddig inkább jogtörténeti segédtudo
mányokként éltek a tudományos köztudatban.40 De mint 
említettem, az is világos, hogy a történettudomány kép
viselőinek kritikája nem megalapozott, a hasonló jellegű 
vizsgálatok hiánya vagy megkésettsége tekintetében. (Itt 
a hazai törekvések, Kajtár István és közel egyenrangú 
követői ismertnek vett kutatási eredményei kapcsán egy 
nagyon erős lábjegyzetet tehetünk, elsősorban Stipta pro
fesszor összefoglalása41 alapján, ami mutatja a hazai jog
történet-tudomány affinitási és életképességét.42)

Bár Kajtár professzor -  aki pl. jogi stílustörténeti 
munkáival maga is hozzájárult a jogi kultúrtörténet hatá
rainak a fentebb említett kutatási törekvéseken túlmenő 
kiterjesztéséhez -  összefoglaló munkájában figyelmez
tet, hogy „a szerteágazó vizsgálati területeket felölelő, 
sok szempontú, módszertanilag is sokrétű jogi kultúr
történet nem válhat parttalanná ”,43 mégis utalnunk kell 
rá, hogy a kutatási spektrum bizonyos határterületek felé 
talán szélesíthető.

Annak ellenére, hogy Kajtár professzor maga tisztelet
re méltó éleslátással (ami nem jellemzi minden tekintet
ben a német irodalmat) elválasztja, a jogi kultúrtörténetet 
a jogi kultúrák vizsgálatától, s annak ellenére, hogy -  fe
lülemelkedve a terminológiai nehézségeken -  természe
tesen magam is hangsúlyozom, hogy a jogi kultúrtörténet 
semmi esetre sem tévesztendő vagy vonandó össze a jogi 
kultúrák történeti kutatásával, mégis azt proponálnám, 
hogy kultúratudományi és történeti törekvéseinket kísé
reljük meg ebbe az irányban is kiszélesíteni, és a Kajtár 
által is említett „kölcsönhatásoknak” nagyobb jelentősé
get tulajdonítani. Az egyik oldalról a történettudomány, a 
másikról pedig a jogszociológia irányából érkező impul
zusok jogtörténeti kutatásokat megtermékenyítő hatása 
ugyanis -  véleményem szerint -  tagadhatatlan.44

A jogi kultúra jogelméletben, jogszociológiában alkal
mazott fogalma45 -  egy megközelítés szerint -  átfogja egy 
adott közösségen belül mindazon szférákat, amelyekben 
a jog megjelenik. Magában foglalja a jogról való gondol
kodást (jogi elméletek), a jog elfogadását (igazságfelfogá
sok), a joggal és szabályozási hatékonyságával szembeni 
elvárásokat, a jog alapvető elveit (doktrínák), a jogalkotás 
szervezetét (törvényhozás), a jog igénybevételét a bürok
rácia és a magánszemélyek részéről (a jog mobilizálása), 
a jog professzionalizálódási lehetőségeit (jogi hivatás), a 
jogi normák szabályozási hatékonyságát, a jog konfliktus
feloldó eredményességét, a jogi ismereteket, valamint a 
közösség tagjainak tényleges viselkedését a kötelező jogi 
normákkal szemben, továbbá a jogi értékek különböző 
médiumokon keresztüli közvetítését.46

Rövidebben fogalmazva a jogi kultúra fogalma felöleli 
egy társadalmon belül a jogra vonatkozó érték-elképzelé
sek, normák, intézmények, eljárási szabályok és viselke
désmódok összességét, vagyis a jog és jogélet valamennyi 
megjelenésének a teljességét.47 A jogi kultúra koncepció
jának létrejötte tulajdonképpen reakció volt arra a felisme
résre, hogy a jogi normák és jogintézmények fejlődésén 
túl egyéb faktorok is léteznek, amelyek a jog és a társada
lom viszonyát meghatározzák.

Egy adott jogrendszer kulturális faktorainak (a struktu
rális és szubsztancionális tényezők mellett) kiemelt fon
tosságot tulajdonító, a múlt század 60-as éveitől kibon
takozó elméletek szerint,48 különbséget lehet tenni intern 
és extern jogi kultúra között.49 Előbbin az adott közösség 
jogélete meghatározó alakjainak habitusát érthetjük, míg 
utóbbin azt a szimbolikus jelentőséget láthatjuk, amit a 
jognak az adott társadalmon belül tulajdonítanak, vagy
is értékek és viselkedésformák összességét, amellyel a 
közösség tagjai a jogkövetés vagy a jog elkerülése javá
ra döntenek („legal behavoir”).50 A jogi kultúrának tehát 
tulajdonképpen magatartást befolyásoló jelentősége van. 
Míg az intern jogi kultúra egy adott társadalmi réteghez 
kötöttsége miatt változékonynak és a felsőbbség által irá- 
nyíthatónak tekinthető, addig az extern jogi kultúra sok
kal inkább ellenáll az időnek és a felülről jövő irányítási 
szándékoknak.51 Ezen állandóság vizsgálata egyértelmű
en teret enged azon jogtörténeti vizsgálatoknak, melyek 
fentebb a jogi archeológia, a jogi kultúrtörténet körében 
említésre kerültek. Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, 
hogy a jogi kultúrák közötti határok nehezen megvonha- 
tók, nincsenek önmagukban zárt jogi kultúrák, s így még 
a tartósabb extern jogi kultúra is kölcsönhatásoknak és ki
hívásoknak van kitéve,52 ami történetileg vizsgálható és 
vizsgálandó.

Hiszen a jogi kultúrák -  rendkívül sok kulturális té
nyezőtől befolyásoltan, mint amilyen például a politikai 
kultúra,53 illetve a mindennapok kultúrája -  természetesen 
történetileg alakulnak ki. A jogi kultúra fejlődése hosz- 
szú távú folyamat, amelyben egyesül a már elért fejlődési 
szint megőrzésére való törekvés és a tökéletesítésre irá- 
nyulás.54

A jogi kultúra koncepcióját hasznosító jogtörténeti 
munkák sokáig elsősorban a fentebb említett intern jogi 
kultúra jelenségeivel foglalkoztak, vagyis a fogalmat a 
jogi elit tevékenységéhez, a jogi normák és intézmények 
(az anyagi jog, az eljárásjog és jogászi hivatások) fejlődé
sének elemzéséhez kötötték, s nem törődtek azzal, hogy 
a jogi normák alakulása más társadalmi tényezők által 
is meghatározott lehet. Az újabb megközelítések szerint 
a normák a joggyakorlat konkrét problémáira reagálva a 
lehetséges konfliktusok mind kvantitatív, mind kvalita
tív átalakulására reagálva is változnak, s ezen folyamatok 
nem feltétlenül írhatók körül olyan címszavakkal, mint a 
racionalizálódás, a professzionalizálódás vagy az eljogia- 
sodás, hanem kulturális tényezők és társadalmi-gazdasági 
folyamatok és struktúrák (az „alattvalók” perspektívája) is 
számításba veendők.55 Ajog már nemcsak a felsőbbség ál
tal alkalmazott, a lakosság magatartását befolyásoló nor
marendszerként kerül górcső alá, hanem a konfliktusok 
feloldása eszközeként, de ugyanakkor uralmi legitimáci
ós eszközként is, midőn a jogalkotás és más jogi aktusok 
a fensőbbség reprezentációja megjelenítőiként kerülnek 
előtérbe.

Az itt vázoltak alapján is nyilvánvaló talán, hogy a jogi 
kultúrtörténet tradicionális (ha tradicionális) vizsgálati te
rülete nagyban érintkezhet a jogi kultúra szférái fejlődé
sének történeti vizsgálatával,56 különösen az intézményi 
infrastruktúra (bírósági rendszer, jogászi hivatás), a jogi-
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lag releváns magatartási modellek és jogtudat kapcsán. 
Természetesen a jogi kultúra jelenségének komplexitása 
és más kulturális jelenségektől való elhatárolási nehézsé
gei módszertanilag nem könnyítik meg az ilyen jellegű 
„együttműködést”, de ugyanakkor bizonyos értelemben 
szabadabbá is tehetik a kutatási irányok kijelölését.

Az összevegyítőn „történeti jogi kultúra-kutatás” tár
gya lehet57 a fentebb a jogi kultúrtörténet kapcsán említett 
törekvések mellett és azokkal átfedőn összekapcsolódva, 
illetve azok módszerei felhasználásával például
(1) az adott közösség tagjai „intern és extern” jogtuda

tának vizsgálata, amely a különböző kommunikációs 
folyamatok feltárását igényli, s amely hangsúlyozot
tan kommunikációs kultúraként tekint a különböző 
jogi kultúrákra;58

(2) az extern jogtudatot alakító, a jogosról és jogellenes
ről, valamint igazságosságról meglévő felfogás és ér
zék kutatása a lakosság széles rétegeiben, amely pél
dául meghatározó lehet a kérvényezési kultúrában; 
ilyen lehet az intern jogtudat feltárása a bírói dönté
sekben megjelenő önigazolási szándékra utaló meg
nyilatkozások vizsgálata révén;

(3) a jogi megoldások elfogadottságának,59 egyéb -  a mai 
szóhasználatban -  alternatív vitarendezési módszerek 
alkalmazása gyakoriságának vizsgálata, amely kimu
tathatja, hogy az adott korszakban a közösség tagjai 
milyen elvárásokat támasztottak/támaszthattak a jogi 
úttal szemben, milyen tapasztalatuk volt az intézmé
nyesített jogalkalmazókkal kapcsolatban, illetve mi
lyen készség mutatkozott a jogi döntések végrehajtása 
iránt, illetve milyen történeti formái konstatálhatok a 
jogi döntésekkel szembeni ellenállásnak;60

(4) Fontos szerepet kapnak/kaphatnak a jogi kultúrtör
téneti módszerek (szimbólumkutatás, ikonográfia), 
midőn olyan eddig megingathatatlannak tűnt tézi
seket vizsgálhatunk felül, mint például, hogy már a 
korai újkorban erős tendencia jelentkezett a jog és a 
vallás szétválasztása tekintetében (ellenpélda pl. a ki
végzési rituálék erős vallásos konnotációja), illetve 
hogy a szóbeli kommunikációs formák háttérbe szorul
tak a joggyakorlatban az írásbeliség javára, vagy hogy 
a konfliktusok eljogiasítása az esetek többségében 
szükségszerűen előnyére szolgált az alattvalóknak;

(5) A történeti j ogi kultúrakutatás koncepciój a fellazíthat
ja  a jogtörténeti kutatások nemzeti, illetve territoriális 
jellegét, például a kora újkor tekintetében különösen 
a jogászok képzési útjaival, rekrutációjával vagy a 
korabeli tudós jogi diskurzus interregionális, politikai 
határokon átívelő összefüggéseinek, a hasonlóságok
nak és eltéréseknek kimutatásával;

(6) Az adott közösség jogi kultúráját jellemző tényezők 
állandóságának vagy éppen törékenységének mutató
ja lehet, hogy miként reagál a jogfejlődés bizonyos 
társadalmi, földrajzi és politikai mobilitási jelensé
gekre. Új rétegek megjelenése a társadalom perifé
riáján, az államterület változásai vagy egy-egy ural
kodó-, illetve rezsimváltás, a politikai önrendelkezés 
elvesztése mind olyan tényezők, amelyek befolyásol
hatják az adott közösség jogi kultúráját, és amelyek

vizsgálhatók a jogi kultúrtörténet körébe sorolható 
módszerekkel és annak kapcsán előtérbe kerülő for
rásbázison. Például Magyarország kora újkori tör
ténetében kiválóan vizsgálható, hogyan kollidáltak 
egymással a hazai jogi tradíciók és az adott esetben 
a politikai uralmat megszerző idegen hatalmak jog
rendszerrel kapcsolatos „modernizáló” törekvései.

Ez a néhány szempont, melyek a jogi kultúrák összeha
sonlító vizsgálata során is felhívhatók, véleményem sze
rint jól mutatják, hogy a közeledés mindkét irányból (a 
jogi kultúrtörténet és jogi kultúrák története irányából) is 
szükséges és lehetséges.

d) Előadásom negyedik sarokpontjaként ki kell természete
sen jelentenünk, hogy a jogtörténet a jogtudomány része is.

A jogtörténeti kutatás célja kimondani azt, amit a for
rásaink az elmúlt idők jogi gondolkodásáról megismerni 
engednek. A jogtörténet fő feladata a jogilag releváns for
rások feltárása, azok fellelése és rendelkezésre bocsátása 
által, és feladata ezen források jogi értelmezése.61

A jogtörténeti kutatás tárgyát olyan elmúlt cselekvések 
képezik, amelyeket részben vagy egészben a jogosról és a 
jogellenesről az adott korban kialakult elképzelések hatá
roztak meg.62 Ezek a történések és elképzelések megértése 
a jogtörténeti kutatás nélkülözhetetlen központi eleme. És 
ahol egy specifikusan jogi gondolati tartalom megragadá
sáról van szó, ott jogi megértésre van szükség.63

A fentebb kifejtetteknél kissé talán hagyományosabb 
megközelítésben azt is megkérdezhetjük, hogy miként 
szolgálhatja ezt a jogi megértést a jogi kultúrtörténet? Ha
ladjunk lépésről lépésre.

Ha a jogtörténész azt szeretné megérteni és leírni, ho
gyan működtek a múltbéli jogrendszerek, akkor -  Coing 
nyomán64 -  alapvető feladatai következők:
(1) A vizsgált korszakról alkotott elképzeléseket szem 

előtt tartva, fel kell tárnia, hogy mi hathatott jogként, 
és milyen szervezeti keretek között kellett a ,jogfor- 
rásoknak” működniük.

(2) A jogtörténésznek be kell illesztenie a fellelt forrá
sokat abba a kulturális horizontba, amelyből azok 
származnak. Ezen horizont megragadásában, megér
tésében és elképzelésében rendkívül nagy segítséget 
jelenthetnek a jogi kultúrtörténeti kutatások. A kultu
rális horizont vizsgálata során természetesen figye
lembe kell venni a jogi gondolkodás professzionali- 
záltsági szintjét is.

(3) A jogtörténésznek elemeznie kell az egyes jogintéz
ményeket és szabályokat, persze mellőznie kell a sa
ját jogi tapasztalatból fakadó anakronisztikus értelme
zést. Mivel a jogszabályokat csak az őket körülvevő 
és hordozó társadalmi konvenciók és a különböző 
kultúrák szellemi állapotának összefüggésrendsze
rében érthetjük meg, ezen összefüggésben is fontos 
szerepet kell tulajdonítanunk a kultúrtörténeti megkö
zelítésnek.

(4) A jogtörténésznek meg kell kísérelnie, hogy az elmúlt 
jogrendszer vizsgált jogtételét hatályosulása korának 
feltételeiből kiindulva értse meg, vagyis a régi kor
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problémájára adott megoldásként értelmezze. Ennek 
során figyelemmel kell lennie a társadalmi, gazdasági, 
vallási és más tényezők alapján értelmezhető szelle
mi környezetre. Itt sem vitatható a jogi kultúrtörténeti 
eredmények lehetséges felhasználása.

(5) A jogtörténésznek meg kell figyelnie, hogy az adott 
társadalom, közösség miként kezeli a jogi normák 
általa elismert rendszerét: hogyan kerülnek felszín
re az egyedi esetekben a jogászok vagy a laikusok 
által alkalmazandó jogszabályok; hogyan érvénye
sülnek a jog betartatásának módjai az erre kialakult 
intézményekben és ezen intézmények által. Ehhez 
a korszakspecifikus jogi gondolkodás elemzésére 
is szükség van a professzionalizálódás valamennyi 
fokán, vagyis a jogtörténésznek fel kell tárnia a jog
tudomány történetét.

Ezen feladatok közül különösen az átfogó kulturális össze
függések és a konkrét jogszabály vagy annak érvényesü
lése közötti kapcsolat megteremtése és annak bemutatása 
jelenthet nagy kihívást, mert ehhez jelentős ismeretekkel 
kell rendelkeznünk az akkori társadalom életmódjáról és 
szerepfelfogásáról.65 Mi segíthet ebben jobban, mint a jog 
kultúrtörténeti megközelítése, a jogi kultúrtörténet által 
vizsgált objektumok értelmes időbeli elhelyezése?

Fenti megfontolásokon túl emlékeztetnünk kell továb
bá arra is, hogy a történelem és a jogtörténet egyaránt for
rásokon alapszik. A források természetesen nem szólal
nak meg önmaguktól. Csak azokra kérdésekre adhatnak 
választ, amit a történész/jogtörténész feltesz. Ezért nem 
mindegy, hogy milyen kérdéseket teszünk fel, s mely for
rások segítenek a kérdéseink megválaszolásában, és mi
lyen messzemenők a felfedezések, melyeket a források 
révén nyerünk.66 A jogi kultúrtörténet érdeme, hogy jelen
tős mértékben kitágította a jogtörténeti kutatások forrás
bázisát.
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Megemlíthető még, hogy jogtörténészek felfogását 
gyakran meghatározzák a normativitásról alkotott mai 
elképzeléseik, amit könnyen a múltba projektálhatnak, 
és ezáltal elveszíthetik érzékenységüket a korábbi idők 
jogéletének tőlük idegen komplexitása iránt.67 Fennáll a 
veszélye, hogy a jogtörténész a jelenből és saját tudása 
alapján alkot ítéletet, látókörébe mindig beszűrődik a saját 
tapasztalat. Gyakran ez hasznos, máskor azonban megté
vesztő, mivel anakronisztikus hasonlóságokkal téveszthe
ti meg éleslátásunkat olyan történeti korszakok vizsgálata 
során, ahol a jogi normák alapvetően más működési kör
nyezetben léteztek.68 A jogi kultúrtörténet által vizsgált 
jelenségek értő meglátása ezt a veszélyt is csökkentheti.

Arra is gondolhatunk, hogy valahol a jogtörténeti ku
tatásnak az is feladata, hogy a jelen jogtudományának 
kézenfekvő paradigmáit, amelyek a felmerülő problémák 
esetleges továbbgondolását blokkolják, történetileg meg- 
ingassák.69 Meggyőződésem szerint a jog kultúrtörténeté
vel kapcsolatos kutatások esetenként ehhez is hozzájárul
hatnak.

Ha elfogadjuk, ha nem, a jogi kultúrtörténet jelentősé
géről fentebb mondottakat, azt hiszem, egyet bizonnyal 
kijelenthetünk. Az utóbbi évtizedekben lejátszódott tudo
mánytörténeti folyamatok hatására, legyen az a „cultural 
turn ” hatása vagy sem, a jogi kultúrtörténet előlépett a se
gédtudományok szintjéről, és kutatási módszerei és tema
tikája alapján teljes jogú színe lett a jogtörténeti kutatások 
színes palettájának. Jó érzés, hogy ezt a hazai kutatások 
kapcsán talán különös erővel állapíthatjuk meg.

Végül -  visszatérve a kettős igával kapcsolatos kez
deti felvetésemhez -  összefoglalva úgy fogalmazhatunk, 
hogy a jogi kultúrtörténet a jogászok számára azért lehet 
hasznos, mert történeti összefüggésekbe helyez bizonyos 
számukra ismert jelenségeket, ugyanakkor a történészek
nek pedig jelzi, hogy a jog és az alkotmány a kultúratudo
mányok és a művelődéstörténet integráns részét képezik.70
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Szabó István

Közjogi hagyományok 
és jogtörténet

Napjainkban a jogtörténet oktatásának céljáról is 
disputák folynak. A jogászképzés jelenlegi rend
szere a történeti tárgyakat az ún. szakmai ala
pozó ismeretek körébe sorolja. Ezen tárgyak fő feladata 

a gimnáziumiból az egyetemi padokba éppen csak átült 
hallgatóknak az első impulzusok megadása, vajon mi is az 
a jog, mi is az a jogtudomány. A tételes jogi tárgyakat ok
tató kollégáink elvárása pedig az, hogy az alkotmányjog, 
a büntetőjog, a polgári jog oktatását ne a semmiből kelljen 
megkezdeni. Mindez tárgyaink tanrendi elhelyezését is 
determinálja, azok a jogász szak mintatantervében, szinte 
minden hazai jogi karon, az első két félévben szerepelnek.

Pedig tárgyaink, mint arról már sokat beszélgettünk, 
magasabb évfolyamokon oktatva, a jogi műveltség kiszé
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lesítését is szolgálhatnák. Persze ez a funkció most sem 
kizárt, de nem vitatható, hogy a tételes jogi tanulmányok 
után lényegesen hatékonyabb lenne. Leginkább római jo
gász kollégáinktól hallhatjuk, mennyivel többet tudnának 
adni a hallgatóknak, ha a polgári jog befejezése után ok
tathatnák a tárgyat. És azért mondottam, hogy tárgyaink 
szinte minden kar jogász mintatervében az első éven sze
repelnek, mert az ELTE-n az Egyetemes jogtörténetet je
lenleg is eme másodikként említett funkcióval oktatják. 
S persze az előadásom tárgyát képező közjogi hagyomá
nyokról is teljesen másként lehetne beszélni, ha a hallga
tók mire a mi tárgyainkat felveszik, például már tudnák, 
mit is jelent az, hogy jogállam.

Az oktatás mellett azonban arról sem szabad megfeled
kezni, hogy kutatási tevékenységet is folytatunk, és mivel 
az akkreditáció folyamán oktatásra való felkészültségün
ket elég jelentős részben kutatási tevékenységünkkel iga
zoljuk, a két tevékenység (oktatás és kutatás) munkánk 
során szorosan össze is kapcsolódik.

Az is természetes, hogy az ismeretalapozó „kényszer” 
csak az oktatásban áll fenn, a kutatásban a második funk
ció (a jogi műveltség kiterjesztése) dominál. De a kény-
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