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M
ielőtt tulajdonképpeni mondanivalómra rátér
nék, ezúton is köszönetet mondok Máthé Gábor 
professzor úrnak azért, hogy meghívása alapján 
előadást tarthattam az MTA székházában 2016. novem

ber 17-én megtartott országos jogtörténeti konferencián. 
Hálás vagyok Máthé professzor úrnak azért is, mert az 
általam eredetileg megadott cím (Általános jogtörténet, 
egyetemes jogtörténet vagy összehasonlító jogtörténet? 
Útkeresés az ELTE-n) helyett egy jobban hangzó, frap
pánsabb címet javasolt előadásomhoz, amely így -  neki 
köszönhetően -  a jelen írás címe is lett.

Nem köztudomású, hogy a jogászképzés követelmé
nyeiről szóló, jelenleg hatályos jogszabályban1 „egyete
mes állam- és jogtörténeteként (a továbbiakban: EÁJT) 
megjelölt tantárgy sorsa milyen viszontagságosan ala
kult a hazai jogi felsőoktatásban. A részletekbe bele nem 
menve csak jelzésszerűen utalok néhány tényre. Wenzel 
Gusztáv 1860-tól tartott egyetemes európai jogtörténet 
tárgyköréből előadásokat a pesti jogi karon, és Egyetemes 
európai jogtörténet címmel tették közzé kitűnő tanköny
vét 1869-ben. Hajnik Imre hasonló címmel publikálta a 
maga tankönyvét 1875-ben, de halála (1902) után e stú
dium önálló oktatása megszűnt a budapesti jogi karon, és 
csak 1948-ban indult meg ismét, de persze nem a wenze- 
li-hajniki hagyományok felélesztéseként, hanem a szovjet 
„(vsze)obscsaja isztorija goszudarsztva i prava” mintájá
ra.2 Ezzel összefüggésben a stúdium elnevezése is meg
változott általános jogtörténetre. 1955-ben került előtérbe 
az EÁJT megjelölés.3 Mint arra Horváth Pál rámutatott, e 
változás hátterében az állt, hogy a teljes körű leírás igé
nyét felváltotta a reprezentatív módszer alkalmazása.4

A szocialista országokban az 1960-as évek elej étől egy
re hangsúlyosabbá vált az összehasonlító jogtörténet (a to
vábbiakban: ÖJT) művelése iránti igény. A jog-összeha
sonlítást abban az időben sokan „burzsoá áltudománynak” 
tartották, ezért az ÖJT csak fokozatosan nyerhetett polgár
jogot. Míg Horváth Pál az 1970-es években már mono
gráfiák szintjén is propagálhatta az ÖJT-t,5 majd 1983-ban 
Bolgár Elek születésének centenáriumára Összehasonlító 
jogtörténet címmel jelenhetett meg emlékkötet,6 Összeha
sonlító jogtörténet címmel első ízben csak 1994-ben ad
tak ki hazánkban egyetemi tankönyvet.7 A stúdium elne
vezésének kérdése a mai napig sem jutott nyugvópontra.

* A  jelen írás műfaja szerint esszé. A  szöveg tartalmaz ugyan láb
jegyzeteket, szakirodalmi hivatkozásokat, de ezekkel nem kívánom azt 
a látszatot kelteni, mintha tudományos kutatómunka eredményét képe
ző tanulmányt írtam volna, tehát dolus dumtaxatpraestatur.
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A rendszerváltozás óta is több hazai tankönyv jelent meg 
„Egyetemes (állam- és) jogtörténet” címmel, ugyanakkor 
más, korántsem gyökértelen címadások (általános jogtör
ténet, európai jog- és alkotmánytörténelem) is ismertek a 
stúdium újabb hazai tankönyvirodalmában.8

A fenti premisszákat figyelembe véve célszerű képet 
alkotni az ELTE jogi karán 2010-ben elfogadott új jogász 
tantervnek9 arról az intézkedéséről, amely az EÁJT főkol
légiumot, amely 1948 óta a másik két jogtörténeti tárgy- 
gyal, a magyar állam- és jogtörténettel és a római joggal 
együtt a jogászképzés I. évének egyik meghatározó tan
tárgya volt, „Összehasonlító jogtörténet”-té nevezte át, 
és a stúdiumot óraszámának és alapvizsgatárgy jellegének 
megtartásával áthelyezte a III. évre. Az átnevezés jelen
tősége korántsem csak formális volt, hanem az alábbiak
ban részletezendő tartalmi megújulás igényét tükrözte. Az 
Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék akkori vezető
je, Rácz Lajos professzor és a Tanszék oktatói vállalták, 
hogy a felmenő rendszerben történő bevezetésnek meg
felelően 2012 szeptemberére elkészítik a megújított tartal
mú stúdium tananyagát.

A tananyag megújítása egyfelől a III. évre való átte- 
lepülés elkerülhetetlen következményeként jelentkezett, 
másfelől viszont kedvező lehetőséget kínált arra, hogy 
az ÖJT mentesüljön az alapozó tárgy propedeutikus fel- 
adataitól.10 Ez a változás pozitív értelemben azt a lehe
tőséget kínálta, hogy a harmadéves joghallgatók magyar 
jogtörténetből, római jogból, nemkülönben a tételes jogi 
tárgyakból az első négy szemeszterben megszerzett isme
reteire építve az ÖJT magasabb szinten részesítheti őket a 
jogtörténet áldásaiból. Király Miklós 2008-ban meghirde
tett dékáni programjában kifejezett célként szerepelt a jogi 
képzés spirális felépítésének kialakítása, és e koncepcióba 
szervesen illeszkedett az a Rácz Lajos professzor által is 
támogatott megoldás, hogy az ÖJT történeti tárgyként ma
gasabb szakmai szinten jelentsen visszatérést a hallgató
ságnak az I. évben más történeti tárgyakkal megalapozott, 
és bizonyos tételes jogi tárgyakkal időközben már elmé
lyített jogtörténeti és jogdogmatikai tudásához.

A kari vezetés kifejezett elvárása volt az is, hogy az 
ÖJT az EÁJT historikus hagyományaihoz képest intéz
mény- és dogmatörténeti irányban mozduljon el.11 Megfo
galmazódott azon elvárás is, hogy az ókorhoz és a közép
korhoz képest az újkor, különösen a XIX. és a XX. század 
jogtörténete kapjon fokozott hangsúlyt.12 Megjelent végül 
az a kívánalom is, hogy az összehasonlító jogi szemlélet 
jegyében az egyetemes jogfejlődésre kisebb hatást gya
korló jogrendszerek partikuláris sajátosságainak bemuta
tása ne vonja el a figyelmet a nagy nyugati jogrendszerek 
(a német, a francia és az angolszász jog) legfontosabb mo
delljeinek hangsúlyos komparatív elemzésétől.

Fontos megjegyezni a fentiekkel kapcsolatban, hogy a 
III. éven történt elhelyezés természetesen nem tette lehe
tővé azt, hogy az ÖJT oktatása minden tételes jogi tárgy 
esetében a magasabb szintű historikus ráépülést valósít
son meg. Az új tanterv értelmében az ÖJT egyes tételes 
jogi tárgyakkal párhuzamosan kerül előadásra (pl. kötelmi 
jog, polgári eljárásjog), más tételes jogi tárgyak oktatását 
pedig éppenséggel megelőzi (pl. társasági jog). Adott vo-



natkozásokban tehát a propedeutikus funkció olyannyira 
nem volt elhárítható, hogy továbbra is fontos részfeladat
ként jelentkezett.

Az új tananyag kidolgozása során tehát egy többrétű 
kontextusra kellett figyelemmel lenni. Úgy is fogalmaz
hatunk, hogy a stúdium 
propedeutikus tárgyból 
nem a jogi tanulmányo
kat betetőző, hanem egy 
vegyes funkcióval bíró -  
részben előkészítő, rész
ben elmélyítő jellegű -  
tantárggyá vált.

Minthogy az új tan
anyag kidolgozása 2010 
őszétől váratlan nehéz
ségekbe ütközött, 2011. 
április 1-i hatállyal e 
sorok írója kapott meg
bízást az Egyetemes 
Állam- és Jogtörténeti 
Tanszék vezetésére, nem
különben az új tananyag 
kidolgozásának szakmai 
irányítására. A Brósz- 
Pólay-féle római jogi 
tankönyv 1995/96-ban 
történt átdolgozásakor ta
pasztalatot szerezhettem 
arról, hogyan lehet egy 
terjedelmes tankönyvet 
egy éven át végzett meg
feszített munkával átdol
gozni (persze a megelőző 
hosszú évek szakmai elő
munkálatait is hasznosít
va). Olyan tapasztalatom 
azonban 2011-ben még 
nem volt, hogyan lehet 
egy két féléves főkollé
gium számára teljesen új tananyagot, akár csak előadás
jegyzeteket -  nota bene, eredetileg, 2011 tavaszán csak 
korlátozott terjedelmű előadásvázlatokra mertünk még 
gondolni -  egy esztendő alatt megírni. Azt már csak a 
szakmai kompetenciám korlátai miatt is kezdettől fog
va nyilvánvalónak tartottam, hogy a leendő tananyagnak 
csak egy kisebb részét írhatom meg én magam. Emellett a 
rendelkezésre álló rövid időn belül eleve csak csapatmun
kában volt reális eredményt remélni. A 2011 áprilisában 
a kollégákkal karöltve, „gőzerővel” megkezdett munka 
szerencsére sikerrel járt, amennyiben 2012. szeptember 
27-én megjelent az ÖJT-jegyzet.13

Bizonyos sarokpontokat már a közös munka kezdetén, 
2011 áprilisában határozottan leszögeztem, és ehhez si
került kollégáim egyetértését elnyernem. A fejezetek da
rabszámát a nappali előadások darabszáma, közelebbről 
a 13 + 13 képlet alapján 26 fejezetben határoztam meg. 
Arról is meg voltam győződve, hogy a közjogtörténet és a 
magánjogtörténet között korábban fennálló súlyos arány

talanságot ki kell küszöbölni, tehát 50% körüli szintre 
kell emelni a magánjogtörténet részesedését. E célkitűzés 
megvalósításában, közelebbről a teljesen új magánjog-tör
téneti fejezetek megírásában a tanszék munkatársai közül 
Márkus Eszter közreműködésére tudtam számítani. Arra

tekintettel, hogy Márkus 
Eszter a kereskedelmi jog 
történetére specializáló
dott, ez a szegmentum 
a szokásosnál nagyobb 
arányú részesedést kapott 
a magánjog-történeti fe
jezetek tematikus elosz
tása során (a jegyzet 26 
fejezetéből négyet).

A közjogtörténet, va
lamint az annak részeként 
is felfogható, de önálló 
területként tárgyalni szo
kott büntetőjog-történet 
tekintetében kifejezetten 
arra törekedtem, hogy az 
új tananyag tartalmának 
kialakítása során minél 
inkább az Egyetemes Ál
lam- és Jogtörténeti Tan
szék oktatóinak kutatási 
területéhez igazodjunk. 
Ezt a megoldást nem
csak pragmatikus alapon 
gondoltam célszerűnek 
(netán kényszerűnek), 
hanem a színvonalas és 
hiteles oktatás biztosítá
sa érdekében kifejezetten 
kívánatosnak és védhető- 
nek is tartottam. Az egye
temi oktató azt a diszcip
línát tudja színvonalasan 
oktatni, amelynek maga 

is kutatója.14 Ekként az új tananyagban az állampolgársági 
jog és a közigazgatási jog története a szokásosnál nagyobb 
hangsúlyt kapott. Ezen anyagrészek tudományos megala
pozottságát Kisteleki Károly és Kelemen Miklós (mono
gráfiaként is publikált) PhD-értekezéssel is hitelesített ku
tatásai biztosították.15 Kelemen Miklóst az első kiadásban 
hét, Kisteleki Károlyt három fejezet megírására kértem fel 
azzal, hogy Kelemen Miklós a polgári eljárásjog történe
tének összefoglalását is vállalta.

A tananyag kialakításának a fent vázolt autochton 
avagy autarkiás jellegét a non multa sed multum elvével 
is védhetőnek gondoltam. Az ÖJT anyagának relatív te
matikus teljességre törekvő feldolgozása egy két féléves 
tantárgy keretei között eleve vagy merő illúzió, vagy csak 
felületesen valósítható meg. A szóba jöhető, másfelől a 
reálisan feldolgozható anyag között fennálló, minden te
kintetben gigantikus diszkrepanciára tekintettel a temati
káról hozott mégoly arbitrárius döntést is jól védhetőnek 
gondoltam.
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A kari jegyzet formájában megjelent első kiadásban 
a nevezetteken túl az Egyetemes Állam- és Jogtörténeti 
Tanszék akkori oktatói közül Pomogyi László és Schweit- 
zer Gábor is közreműködtek. Pomogyi a büntetőjog és 
a büntető eljárásjog történetét írta meg négy fejezetben, 
Schweitzer pedig bizonyos alkotmánytörténeti kérdéseket 
foglalt össze egy fejezetben.

Az új tananyag megalko
tásában felkérésemre, „kül
ső munkatársként” (a Római 
Jogi Tanszék részéről) Siklósi 
Iván is közreműködött. Saját 
kutatási területének16 köréből 
írt két színvonalas fejezetet, 
amelyek az általam írott feje
zetek többségéhez hasonlóan 
a római jogi alapú magánjogi 
fogalom- és dogmatörténetet 
képviselik a tananyagban.

Az ÖJT jegyzet Varga 
István professzor, az Eöt
vös Kiadó jogi sorozatának 
szerkesztője pozitív érték
ítéletének köszönhetően má
sodik kiadásban már egyete
mi tankönyvként jelenhetett 
meg 2014 őszén.17 A máso
dik kiadásban Pomogyi és 
Schweitzer fejezeteinek he
lyébe újonnan írt fejezetek 
léptek: Kisteleki Károly az 
alkotmánytörténet bizonyos 
kérdéseit újszerűen foglalta 
össze, Kelemen Miklós két, 
tematikailag is teljesen új 
közigazgatás-történeti, Rigó Balázs pedig két, a koráb
bi hasonló témájú fejezetektől teljesen eltérő szemléletű 
büntetőjog-történeti fejezetet írt.

A könyvnek az átdolgozás és a javítások feltétlenül ja
vára váltak, de a számos, ráadásul jelentős mértékben el
térő egyéniséggel bíró társszerző okán a mű a harmadik 
(csupán javított) kiadásában18 sem válhatott homogénné. 
Egyes társszerzők a historikus, mások a dogmatikus vo
nalat rajzolták meg nagyobb nyomatékkal, de ezen az 
alapvető különbségen túl szignifikáns módszertani elté
rések is mutatkoznak az egyes fejezetek között. A his
torizmus és a dogmatizmus mértéke persze nemcsak 
egy-egy szerző egyéniségétől, hanem az adott témától is 
függ. A közjog és a büntetőjog története jobban igény
li a historikus tárgyalást, mert e jogágak intézményei 
szorosabban kötődnek egy adott államhoz és történeti 
korszakhoz. Ehhez képest a magánjogi intézményeknél 
nagyobb hangsúlyt lehet helyezni a dogmatikai aspektu
sokra. Én magam általában véve a római jogi alapú fo
galom- és dogmatörténet művelését részesítem előnyben, 
és az ÖJT tananyag számára is elsősorban ilyen tárgyú 
fejezeteket írtam, a kereskedelmi jog történetének össze
foglalása során azonban a nagyobbrészt a historikus meg
közelítést láttam célszerűnek.
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A „genézist” összefoglalván most áttérek az új 
ÖJT-tankönyv „SWOT-analízisére”, habár az erősségek 
hangoztatása nem feltétlenül a mű szerzőinek feladata. Az 
új tankönyv erősségei közül a fogalomtörténeti kérdések 
előtérbe helyezését, valamint a római jog és a jogtörténet 
közötti összefüggéseknek a szokásosnál jóval nagyobb

mértékű bemutatását emel
ném ki, amelyek a hazai tan
könyvirodalmat tekintve nó
vumnak tűnnek.

Annak érdekében, hogy 
a fogalomtörténet a közjog
történeti fejezetekben is je
lentősebb súlyt kapjon, al
kotó szerkesztőként, ha nem 
is nagyon mélyre hatoló, de 
a nemzetközi szakirodalom
ra támaszkodó saját kutatá
sok alapján megírtam az ál
lam (res publica, status stb.) 
és dióhéjban az alkotmány 
(constitutio) fogalomtörténe
téről szóló alpontokat. Sikló
si Iván saját kutatásai alapján 
összefoglalta a jogügylet, a 
szerződés, az érvényesség, a 
hatályosság fogalomtörténe
tét, én magam pedig a jogi 
felelősség fogalomtörténetét.

A fogalomtörténeti aspek
tusok bemutatását mint prio
ritást tágan értelmezve súlyt 
helyeztem arra is, hogy a té
teles jog és a jogtudomány 
rendszerének, tagozódásának 

történeti fejlődése is részletesebb bemutatást nyerjen. Sa
ját kutatásokra is támaszkodva összefoglaltam a közjog
magánjog felosztás, valamint az institúció- és a pandek- 
tarendszer kialakulásának történetét is. Itt jegyzem meg, 
hogy a tankönyv előszavában és bevezetésében megkísé
reltem összefoglalást adni az ÖJT bizonyos alapfogalmai
ról és tudománytörténetéről. E kérdések a hasonló tárgyú 
hazai tankönyvekben nem vagy csak marginálisan kaptak 
tárgyalást.

A tananyag erőteljes romanista vonulatának kialakítá
sában nemcsak a római jogász társszerzők (Földi és Sik
lósi) közreműködése játszott szerepet, hanem Kelemen 
Miklósnak a római és a bizánci állam- és jogtörténet iránti 
fokozott érdeklődése, helyesebben a római és a bizánci ál
lam- és jogtörténetben való kiemelkedő szakmai jártassá
ga is. Más szerzőtársak fejezeteinél alkotó szerkesztőként 
igyekeztem hozzájárulni a római jogi tradíció szerepének 
a szokásosnál hangsúlyosabb kidomborításához.

Az új tananyag erőssége lehetne, ha sikerült volna több 
helyen is rámutatni a jogtörténet fejlődését determináló 
gazdasági és társadalmi tényezőkre. Úgy tűnik, az efféle 
determinációk módszeres és rendszeres kikutatása egye
lőre meghaladja az erőnket, pedig munkatársaimnak már 
a kezdet kezdetén figyelmébe ajánlottam Helmut Coing
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példaszerű fejtegetését arról, hogyan hatott -  jótékonyan, 
a koncessziós rendszer leépítésének irányában -  a fran
cia, majd közvetve a kontinentális európai részvénytár
sasági jog fejlődésére az Anglia és Franciaország között 
1861-ben létrejött kereskedelmi megállapodás, amelynek 
köszönhetően a francia piacon megjelentek a normatív 
alapításuk miatt is versenyképesebb angol részvénytársa- 
ságok.19

Ha az új tananyag erőssége a kurrens külföldi szakiro
dalom jelentős mértékű, helyenként igen intenzív figye
lembevétele (a hazai jogirodalomban az utóbbi időben 
rendszeresen idézni szokott német és az angol nyelvű 
szakirodalmon túl a francia, az olasz és esetenként to
vábbi idegen nyelveken is), akkor el nem hallgatható 
gyengeségként kell utalni arra, hogy a szövegben csak 
elvétve szerepelnek forrásidézetek. Ezt a hiányosságot 
csak részlegesen pótolhatják a szemináriumi munka és 
a fakultatív kurzusok keretében folytatott forrástanulmá
nyok. Feltétlenül szükséges lesz egy forrásgyűjtemény 
publikálása is (akár elektronikus tananyagként), nota 
bene, az ELTE ÁJK Egyetemes Állam- és Jogtörténeti 
Tanszéke annak idején kimondottan jeleskedett chresto- 
mathiák kiadásában.20

A tankönyv alkotó szerkesztőjeként és társszerzője- 
ként természetesen világosan látom tananyagunk továb
bi gyengeségeit is. A tematikus arányok (vagy inkább 
aránytalanságok) vitathatósága nem igényel ecsetelést. 
Az is nyilvánvaló, hogy az elmélettörténet nagy súlyához 
képest aránytalanul kis figyelmet tudtunk csak fordítani 
a különböző korok bírói gyakorlatának elemzésére, plá
ne az ez irányú összehasonlító jogtörténeti tapasztalatok 
értékelésére. Hiányosság, hogy konkrét jogesetek csak 
elvétve jelennek meg a tananyagban. A recenzensek ki
emelték a terjedelmes tankönyv enciklopédikus gazdag
ságát, ez azonban didaktikai szempontból gyengeségnek 
is tekinthető.21

A „SWOT-analízis” keretében most áttérek -  némi 
szerzői szabadságot fenntartva -  a lehetőségek és a ve
szélyek taglalására. Szakmai színvonalától függetlenül az 
új tankönyvet feltétlenül jellemzi valamiféle igényesség, 
amely nemcsak a terjedelemben, hanem pl. a lábjegy
zet-apparátusban, az apróbetűs betétekben és az állam
történeti organogramokban22 is megmutatkozik. Tükrözi 
a tankönyv a szerzők őszinte szakmaszeretetét, lelkesedé
sét, a jogtörténet szerepében való optimista hitét.

A szakma részéről a reakciók vegyesnek nevezhetők. 
Kajtár István és Herger Csabáné komoly fenntartásaiknak 
adtak hangot amiatt, hogy az új tankönyv a külső jogtör
ténet rovására túlzott mértékben fókuszál az intézmény- 
és dogmatörténetre.23 Péteri Zoltán több fontos és meg
szívlelendő kritikai észrevételt tett, de a vállalkozást sokat 
ígérőnek nevezte.24 Fekete Balázs a jelek szerint pozitívan 
értékeli tankönyvünket.25

Tankönyvünk fogadtatása a hallgatóság részéről is -  a 
legjobb esetben is -  vegyesnek nevezhető. A hallgatók 
mindenekelőtt sokallják a tananyag, közelebbről az általuk 
nem feltétlenül szükségesnek tartott információk mennyi
ségét. Hiteles visszajelzések szerint -  meglepő módon -  
sok hallgatót, még jó tanulókat is irritálnak a szövegben

korántsem fukar kézzel adagolt idegen szavak, még a né
met, a francia, sőt az angol jogi terminus technicusok is, 
holott ezek hasznossága nehezen vitatható, ráadásul -  ter
mészetesen -  minden esetben megadtuk az idegen szavak 
és kifejezések magyar megfelelőjét.

Az efféle reakciókat aligha róhatjuk fel a hallgatók „hi
bájaként”.26 Úgy tűnik, hogy a mai korszellem sajnos nem 
kedvez a jogtörténeti stúdiumoknak. Míg a XIX. század
ban szinte mindenki egyetértett abban, hogy a jogtörténet 
és a római jog jelentik a legfontosabb jogi diszciplínákat, 
mert a jogász a jogtörténetből meríthet a legtöbbet,27 ma 
ezt már csak kevesen vallják. Sőt neves jogtörténészek 
egyenesen azt hangoztatják, hogy a jogtörténet és a római 
jog csak valamiféle hagyománytisztelet alapján sorolható 
a jogtudományba, és helyüket valójában sokkal inkább a 
történettudományban kell keresni.28

A magam részéről nem osztom ezt a szkepticizmust 
(netán defetista pesszimizmust, nihilizmust?). A jogtörté
net meggyőződésem szerint nagyon is hasznos diszcip
lína, több okból is. Mindenekelőtt alighanem azért, mert 
a jogászt megtanítja arra, hogy a jelenkori tételes jogra
-  amely a jogászok többségének tudatát a kelleténél sok
kal jobban determinálja -  történeti képződményként, ez
által kritikailag, tehát bizonyos távolságtartással tekintsen. 
Megtanít arra, hogy a jogász nem utolsósorban a jogtörté
net (és persze a római jog) mérlegén, tükrében ítélje meg 
a tételes jog mindenkori állapotát, pillanatnyi jelenségeit, 
nemkülönben a tételes jog időről időre szükségszerűen 
bekövetkező változásait. E változások révén a ma esetleg 
túlzottan is respektált tételes jogi megoldások előbb-utóbb 
óhatatlanul a jogtörténet részévé válnak majd, míg elfele
dettnek hitt konstrukciók a jogtörténetből, akár a régmúlt
ból visszatérnek a jelenbe, és még a jövőnket is alakítani 
fogják, nolente volente.

Nem tudom, ki lehet-e mutatni egzakt módon, hogy a 
jogtörténeti stúdiumok milyen hatásmechanizmus révén 
formálják a jogtanulót a historikus képzésben nem része
sülő kollégáinál jobb jogásszá. Nota bene, sok gyógyszer 
esetében az orvostudomány ma sem tud választ adni arra, 
hogy azok gyógyító hatásukat pontosan milyen mechaniz
mus révén fejtik ki. Bízhatunk azonban olyan tapasztalt 
és tekintélyes jogászok, egyben jogtudósok bölcsességé
ben, mint -  hogy csak néhány, időben és térben hozzánk 
közel (vagy viszonylag közel) álló személyiségre utaljak
-  a mély jogtörténeti és római jogi tudással is felvértezett, 
Beck Salamon, Nizsalovszky Endre,29 Visky Károly,30 Vi- 
lághy Miklós,31 Boytha György32 és Zlinszky János,33 akik 
azon túl, hogy a jó jogásszá válás szempontjából nagyon 
fontosnak, sőt nélkülözhetetlennek tartották a jogtörté
netben és a római jogban való elmélyülést, saját szakmai 
életútjukkal, az élő jog kimagasló színvonalú gyakorlati 
művelését is felmutató életművükkel is példásan és tiszte
letet parancsolóan bizonyították a jogtörténeti és a római 
jogi műveltség eminens hasznosságát -  a gyakorló jogász 
számára is.

Az újabb jogtörténeti szakirodalmat, akár a monográfi
ákat, akár a folyóiratokat olvasva könnyen alakulhat ki az 
a benyomásunk, hogy a jogtörténet valóban haszontalan 
diszciplína, amely leginkább a jogtörténészek egész életen
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át tartó főhivatású szórakozásának és (kedvező esetben) 
megélhetésének biztosítására alkalmas. Úgy látom, hogy 
túl nagy súllyal vannak jelen az olyan „mikrológiai”, adott 
esetben „jogrégészeti” kutatások, amelyek korlátozott re
levanciával bíró részletkérdések minuciózus elemzésébe 
fulladnak, és amelyek sem a jogászok, sem a történészek 
túlnyomó többségének érdeklődésére ab ovo nem tarthat
nak számot. E jelenség mögött talán az a paradoxon áll, 
hogy a jogtörténet és a római jog mint tudományszakok 
fejlődése egy idő óta mintha már túljutott volna az ész
szerű produktivitás határain.34 Emiatt a kutatások egyre 
inkább öncélúvá válnak. Tudományszakunk sajátos deka
dencia jelenségként is értelmezhető „túlfejlődése” -  affé
le „nimia subtilitas” kialakulása -  mint objektív jelenség 
mellett egy kedvezőtlen divatról is beszélhetünk, amely 
nemcsak széles körben elterjedt szokásokban, hanem 
adott esetben hivatalos elvárások, pl. egyes országokban 
irracionálisan magasra srófolt habilitációs követelmények 
formájában is testet ölt.

Tapasztalatom szerint ugyanakkor nem valamiféle fa
tális önmegsemmisítő tendenciával állunk szemben. Nem 
megalapozott ugyanis az az olykor hallható vélekedés, 
miszerint a jogtörténészek és a római jogászok azért kény
telenek egyre extravagánsabb35 kutatási irányokat követ
ni, mert a fő csapásirányban már nincs kutatnivaló. A ró
mai magánjog sem valamiféle „lerágott csont”, sőt éppen 
ellenkezőleg, rengeteg probléma vár megoldásra még az 
institúciók oktatásának szintjén is.36 Évtizedek óta tapasz
talom, hogy már az érdeklődő első éves hallgatók számos 
alkalommal tesznek fel olyan szakmai kérdéseket római 
jogi szemináriumokon vagy akár repetitóriumon, ame
lyekre a legterjedelmesebb kézikönyvek alapján sem lehet 
válaszolni. Amikor a kézikönyvek (római jogból elsősor

ban a Kaser-féle Handbuchok, összehasonlító jogtörténet
ből a HRG) sem segítenek, akkor persze elsősorban a for
rásokhoz kell folyamodni, azok felhasználásához azonban 
gyakran nélkülözhetetlen a monográfiák és a folyóiratcik
kek tanulmányozása. Ám az utóbbiakban sajnálatos mó
don -  a fentiekben ecsetelt korjelenségnek megfelelően 
-  sok esetben csak terméketlen mikrológiával (sit venia 
verbo) találkozunk, így az oktatás során felmerülő kérdé
sekre gyakran csak hosszas és keserves kutatómunka ré
vén találunk választ.

Bőven van ezért praktikus feladatuk a mai jogtörténé
szeknek és római jogászoknak is: jelentős mértékben erő
síteni kellene a szakirodalomnak azt az igen hézagos, mert 
elhanyagolt „középső”, mezoszkopikus rétegét, amely a 
kézikönyvek és a mikrológia közötti „holt tereket” fed
né le, avagy fehér foltokat kiküszöbölné ki, részletes és 
jól fundált háttér (referencia) anyagként szolgálva a jog
történet és a római jog oktatását. A fehér foltok kiküszö
bölésében segítséget jelentene, ha a kutatók komolyabban 
vennék a tudománynak azt a feladatát, hogy a kutatásnak 
az egyetemi oktatást is kell szolgálnia (alázattal!), és eh
hez képest nem a másokat felülmúló, sőt megszégyenítő 
(esetleg kirekesztő, netán talmi) csillogás és sziporkázás 
egyéni ambíciójának kellene prioritást élveznie, ami so
kak számára -  hiszen nem angyalok, hanem emberek va
gyunk -  a kutatás fő vonzerejét jelenti.37

Summa summarum, bízom abban, hogy az átdolgozá
sok nyomán remélhetőleg nemcsak formailag, hanem tar
talmilag is egyre inkább egyetemi tankönyvvé érlelődő 
tananyagunk munícióként szolgálhat annak a tételnek a 
bizonyításához, amelyet tankönyvünk mottójául válasz
tottunk: Sine história caeca est iurisprudentia.
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lyos jogszabályok ismeretén túl -  „jó jogásszá” válhat. A  glosszá- 
torok úgy vélték, hogy a Corpus iuris civilis alapos tanulmányozá
sában rejlik a  titok, később a bartolisták Bartolus kommentárjaira 
„esküdtek” (nemo bonus iurista, nisi bartolista). A  humanisták meg 
voltak győződve arról, hogy az ókori görög és latin irodalom teljes 
körű és magas szintű ismerete tesz valakit j ó j ogásszá (mos Gallicus).
A  XVII-XVIII. században a matematika, főleg a geometria logikus 
szemléletmódjához fordulás vált prioritássá (mos geometricus), ele
gendő e tekintetben Leibniz és Christian W olff munkásságára utal
ni. A  XIX. századi historizmus ekként a humanista tradícióhoz való 
visszatérést jelentett, ám egy magasabb, szintézissel felérő szinten.
Nota bene, az ókori görög és latin irodalom ismeretét még Joseph 
Story is alapvető fontosságúnak tartotta a  jó  jogásszá válásban, lásd 
Daniel R. Coquillette: „Mourning Venice and Genoa“ : Joseph Story, 
legal education and the ‘lex mercatoria’. In Vito Piergiovanni (ed.): 
From ‘lex mercatoria'to commercial law. Duncker & Humblot, Ber
lin, 2005, 25. o. A  historizmusnak azonban a XIX. század vége felé 
leáldozott, és ezzel megszűnt a jogászok hite bármiféle panaceában.
A  XX. század óta a jó  jogásszá válásnak számos, egymással konku
ráló kritériuma nyert megfogalmazást (pl. az összehasonlító mód
szer, a  jog gazdasági elemzése), ugyanakkor ismét felértékelődött 
a jogászi dogmatika jelentősége, amelytől Julius Kirchmann (Die 
Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, Springer, Berlin, 
1848) is megtagadta a tudomány jelleget. Lásd mindehhez összefog
lalóan Sajó András: Kritikai értekezés a jogtudományról. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1983, passim; Hamza Gábor: Jogösszehasonlítás 
és az antik jogrendszerek. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 
1998, 27. skk. o.; Peter Stein: A római jog  Európa történetében. Osi- 
ris, Budapest, 2005, passim; Fekete Balázs: A modern jogösszeha
sonlítás paradigmái. Gondolat, Budapest, 2011, passim.

28 Michael Stolleis: Jogtörténetírás -  rekonstrukció, elbeszélés, fikció?
In Menyhárd-Jakab 2015, 745. skk. o. Pesszimistán ítéli meg a ró
mai jognak a jogtudomány számára való, vagy akár más irányú hasz
nosságát korunk talán legnagyobb romanistája, Dieter Nörr münche
ni professzor is, lásd Dieter Nörr: Sulla utilitá e gli svantaggi della 
storia del diritto per la vita, ovvero: un romanista si sottopone al test 
di Nietzsche. In Emanuele Stolfi (cur.): Dieter Nörr e la romanistica 
traXX e XXI secolo. Giappichelli, Torino, 2006, 67. skk. o.

29 Vö. Mádl Ferenc: Nizsalovszky Endre. In Hamza Gábor (szerk.): 
Magyar jogtudósok. II. Budapest, 2001, 129. skk. o.

30 Vö. Hamza Gábor: Visky Károly. In Hamza Gábor (szerk.): Magyar 
jogtudósok. II. Budapest, 2001, 169. skk. o.

31 Világhy Miklós utolsó évfolyamának hallgatójaként 1977 szeptem
berében némi meglepetéssel hallottam tőle az egyik első polgári 
jogi előadáson, hogy a  (jó) jogásszá váláshoz a  római jog mellett 
a középkori és az újkori jogtörténet alapos ismerete is nélkülözhe
tetlen. Világhy Miklós értékeléséhez lásd legújabban Vékás Lajos: 
Emlékezés Világhy Miklósra születésének századik évfordulóján. 
JogtudományiKözlöny, 2016/12., 585. skk. o.

32 Vö. Gyertyánfy Péter: Aki vetett minden széllel. Magyar Szemle, 
XXIV/7-8., 2015.

33 Az ügyvédként, alkotmánybíróként, római jogászként, jogtörténész
ként és magánjogászként egyaránt excelláló Zlinszky János különö
sen sokat tett azért, hogy bizonyítsa a  jogtörténet és a  római jog gya
korlati hasznosságát. Életművének impozáns összefoglalását adja 
utolsó kötete (A XII táblától a 12 ponton át a magánjog új törvény
könyvéig. Szent István Társulat, Budapest, 2013).

34 Az a  benyomásom, hogy hasonló „túlfejlődésbe” torkollott a  huma
nista jogtudomány a XVI. században, aminek következtében máig 
hatóan mély árok keletkezett az elméleti és a gyakorló jogászok 
között. Még inkább kóros elfajulást produkált a XIX. században a 
Begriffsjurisprudenz, ami kiváltotta Jhering éles kritikáját (Scherz 
undErnst in der Jurisprudenz. Breitkopf und Hartel, Leipzig, 1884, 
passim). Érdekességképpen megjegyzem, hogy maguk a humanis
ták (pl. Guillaume Budé vagy Ulrich Zasius) a glosszát és a kom-
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mák az actio iniuriarum aktív legitimációjának körében, Acta Jur. et 
Pol. Szeged. 76 (2014) [= Ünnepi kötet Molnár Imre egyetemi tanár 
80. születésnapjára], 131. skk. o.

37 Természetesen nem tagadható, hogy ilyen irányú törekvések, sőt di
cséretes erőfeszítések is vannak. Mégis fájdalmas, hogy Emil Seckel 
óta senki sem akadt, aki az 1907-es Handlexikonnak egy újabb (10.) 
kiadását elkészítette volna, és hosszasan lehetne sorolni a hasonló 
példákat.

mentárokat tekintették az ókori római jog tiszta forrásaihoz képest 
kóros elfajulásnak, lásd szemléltetően Stein 2005, 100.

35 Stein 2005, 170. o. kifejezése.
36 Lásd részletesebben Földi András: A  római jogi kutatások néhány 

aktuális kérdéséről. In Szalay Gyula ünnepi kötet. Győr, 2010, 167. 
skk. o. Az e cikkben jelzett kutatási problémák mellett utalhatok pl. 
az actio iniuriarum aktív legitimációjának szakirodalmi tisztázatlan
ságára, lásd ezzel kapcsolatban Földi András: Konkurencia problé-

Stipta István

A jelenkori 
jogtörténet-tudomány

(Értelmezési kísérlet)

A
 jogtörténet-tudományban gyakran használjuk a 
,„Zeitgeschichte” kifejezést a közelmúlt állam- és 
jogtörténeti vizsgálódásainak kormeghatározó ke
reteként. A fogalom azonban nem takar pontos tartalmat, 

így használata során nem alakult ki egységes álláspont a 
hazai jogtörténészek között sem. Van, aki a köztörténet
írásban meghonosult (ott is gyakorta változó) kutatási idő
szakot ért rajta, és vannak jogtörténészek, akik a német 
jogtörténet-tudományban állandósult értelemben használ
ják. Természetesen az is előfordul, hogy a jelentéstartal
mat feltételezettnek, tudottnak vélve, a kategóriát egysze
rű tükörfordítással honosítjuk. A fogalomtisztázás igénye 
ebben az esetben sem csupán elvi kívánalom, hiszen a 
jelenkor pontosabb körének meghatározása összefügg a 
történettudomány, benne az állam- és jogtörténet időbeli 
„hatáskörének”, főleg a kutatási terület záró időhatárának 
kérdésével. A közelmúlt globális történelmi folyamatai, a 
hazai alkotmányos változások, a történeti hagyományaink 
alaptörvényi relevanciája és a régi jogintézményeink egy 
részének rekodifikálása új kihívásokat teremtett a jogtör
ténet művelői számára is. Az alábbi tanulmány kísérletet 
tesz a fogalom tartalmának kibontására, egyben felveti 
jogi kortörténet, a jogtörténeti jelenkor és a jelenkori jog
történet kifejezések elkülönítésének lehetőségét és az ez
zel kapcsolatos tudományos diskurzus igényét.

1. A jelenkortörténet 
(Zeitgeschichte) fogalma, 
történettudományi előzményei

A német történettudományban az 1940-es évek végén 
Hans Rothfels munkássága révén vált általánosan ismertté 
és elfogadottá a „Zeitgeschichte” kifejezés. A jeles német 
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köztörténész által 1952-ben létrehozott müncheni Institut 
für Zeitgeschichte forrásszintű válaszokat keresett a nem
zetiszocialista időszak nyitott kérdéseire. A későbbi né
met köztörténetírásban a magyarra leggyakrabban „kor- 
történet”-ként fordított kormegjelölő időszakot általában 
három -  eltérő módszertani közelítésmódot igénylő -  al- 
periódusra osztották. Az első szakaszt az első világháború 
végétől 1945-ig számították, a második kronológiai rész
egység az 1945 és 1989 közötti időszak, míg a harmadik 
történettudományi vizsgálati szakaszt a rendszerváltás 
utáni évek története képezi.1

A kortörténet fogalma viszonylag korán megjelent a 
magyar történettudományban is. Első komoly elemzé
sét Incze Miklós végezte el, aki úgy foglalt állást, hogy 
e periódus a legújabb kor legutolsó szakasza, a legújabb 
kori történelem éppen folyamatban levő, még nem lezárt 
történeti periódusa. Eltérően a (nyugat)német tudomá
nyos felfogástól, arról írt, hogy a „jelenlegi kortörténet” 
világviszonylatban a második világháború lezárulása után 
kezdődik, mivel ekkor indultak meg a legújabb, napjaink
ban is folyamatban levő, lezáratlan történeti folyamatok”2 
Incze alapozó jellegű tudományos interpretációjában kü
lönös hangsúlyt kapott a kormeghatározás legfontosabb 
szempontja, a történeti források hozzáférhetőségének 
kérdése. Incze szerint éppen azért tekinthetjük az utolsó 
ötven év történetének feldolgozását kortörténetírásnak 
(jelenkor-kutatásnak), mert ennek az időszaknak a primer 
(levéltári) forrásanyaga általában nem áll a történeti kuta
tás rendelkezésére.3

A tárgykörben született újabb hazai köztörténeti művek 
többsége a jelenkortörténet (Zeitgeschichte, contempora- 
ry history) fogalmán továbbra is a második világháború 
után kezdődő történeti időszakot érti. Ezzel szemben van 
olyan értelmezés, miszerint a jelenkortörténet azt a négy 
és fél évtizedes időtartamot jelenti, amelynek során Ma
gyarország a szovjet befolyási övezethez tartozott: a há
ború utáni demokratikus átmenet néhány éves időszakát 
leszámítva e periódus azonos a szovjet típusú berendezke
dés hazai történetével. E felfogásban az 1989-90-es rend
szerváltás utáni időszak ma még inkább a politikatudo
mány, a politikai elemzés terrénuma.4 Vannak olyan hazai 
szerzők is, akik tágabbra tolják a kronológiai kezdeteket: 
Sipos Levente a jelenkortörténetet 1918-tól számítja és 
kutatói szempontból három szakaszra (1918-tól 1945-ig, 
1945-től 1990-ig tartó és az 1990 utáni évekre) tagolja.


