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I. A jogtörténet kettős élethez vezet

A jogtörténet (historia juris, histoire du droit, storia del 
diritto, legal history, historie práva, istorija prava, jog 
történelem... stb.), mint ahogy már neve is mutatja, egy
szerre két tudományos diszciplínához tartozik: a jogtudo
mányhoz és a történelemtudományhoz. Azaz egy olyan 
interdiszciplináris tudomány családjába tartozik, amit 
jogászok és történészek, mindenekelőtt azonban külö
nösen képzett és specializált jogtörténészek művelnek. 
A jogtörténet lehorgonyzása ezért mindkét anyadiszcip
línában szükséges és természetes, így semmi esetre sem 
szabad kizárólag és egyoldalúan a kettő közül az egyiket 
elsajátítani. Ez szükségszerűen a kutatási távlatnak mind
két szóba jövő tudományág egyikére történő szűkülésé
hez vezetne -  nem is beszélve arról, hogy ekkor mindig 
csak a jogtörténet anyagának részaspektusait ragadnák ki 
és kutatnák. A hiteles, jogtörténetileg orientált módszerek
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A jogtörténet mint tantárgy 
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és kérdésfeltevések szükségesek ahhoz, hogy a jog és a 
történelem között olyan diskurzust lehessen fenntartani, 
amely mindkét tudomány számára gyümölcsöző. Termé
szetesen ez nem zárja ki azt, hogy a historia iuris ingá
ja  egyedi esetben és személyes hajlam alapján és/vagy
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az adott alkalom függvényében teljesen és gyakran elég 
messzire kilenghessen az egyik vagy a másik irányba: a 
szigorú dogma- és institúciótörténet egyik oldaláról mint
egy az eszme- és tudománytörténeten át a gazdaság- és 
társadalomtörténet másik oldaláig. Viszont mindig azon 
alkotóelemekről és hatóerőkről kell szólnia, amelyek a 
mindenkori jogrendszer karakterisztikus jellegét adták és 
adják. Ehhez hozzátartozik a kérdés, amit természetesen 
csak nemrég ismertek el, a jog kikényszerítésének és el
fogadásának fokát illetően.3 Összefoglalva mintegy azt is 
mondhatjuk: a jogtörténet feladata az, hogy a világnézeti, 
szociális, gazdasági és egyéb politikai „hajtóerőket” fel
derítse, amely a jog továbbfejlesztéséhez mint minden tár
sadalom életfeltételeit meghatározó rendszerhez vezet, és 
amelyben egy kultúra mindenkori értékviszonyai vissza
tükröződnek. Fő célja tehát röviden a különböző történel
mi és jelenkori jogok magyarázata és megértése.

A jog- és történelemtudományhoz való tartozása a his
tória iurist kettős léthez vezeti, ami mindkét életterület 
követelményeinek, az ismereteinek és gondolkodási ka
tegóriáinak egyaránt megfelel, ugyanakkor mindkettő 
módszerének önállóságát megóvja. Ez nem mindig köny- 
nyű és alkalmanként a jogtörténet két szék közé esik, vagy 
ha úgy tetszik, két tűz közé kerül. Mialatt a jogdogma
tikusokat (sokszor a jogtörténeti célkitűzések és hatások 
egyértelmű félreismerése miatt) gyakran szíves örömest 
hibáztatják a jogtudományi eszköztár elégtelen alkalma
zása miatt, addig a történelmi oldalt éppen e miatt a jogtu
dományba való gyökerezés miatt feddik meg. Kritizálják, 
hogy a jogtörténet jogi rendszerfogalmakat és fogalom
képzést használ, amellyel a történelmi események csak 
hiányosan foghatók át, és hogy ezenfelül nem vagy nem 
kielégítően veszi figyelembe a jogfejlődés jogon kívü
li (vagyis a politikai-katonai, társadalmi-gazdasági vagy 
szellemi-kulturális) alapjait és feltételeit. Ezen különböző 
nézőpontokból alakult ki pár évtizeddel ezelőtt egy mód
szertani vita, ami lényegében ma megoldódott. Egyik ol
dalról egy együttérző jogtörténész sem fogja a történelmi 
élet sokszínűségét és az egymásba fonódó fejlődésmene
tet az újkori jogi fogalmak és rendszerképzések prokruté- 
szi ágyába erőltetni; másrészt a történelmi oldal kész arra, 
hogy jellegét és jogosultságait illetően elismerje a specifi
kus jogtörténeti kérdésfeltevéseket, módszereket és meg
oldási kísérleteket. A jogtörténet mindig feltételezett egy 
specifikus, a mindenkori választott témának vagy a meg
határozott feladatnak megfelelő, és ahhoz megállapítandó 
olyan jogi fogalmat, ami a legcélszerűbbnek tűnik, hogy a 
konkrét kérdésfeltevést kidolgozzák és megoldják.4

Ezt itt mindenekelőtt tisztáznunk szükséges! A jog
történetnek mint olyannak elviekben nincsenek „termé
szetes” időbeli és térbeli határai. Közel álló gyakorlati 
okokból persze itt nem lehet és nem kell beszélni a világ
jogtörténetről, amely ugyanolyan értékes és vonzó lehet,5 
sokkal inkább az európairól. Ezen anélkül, hogy ezt (az 
alig megoldható) problémát közelebbről megvizsgálnánk, 
Eurázsia azon részét kell érteni, amelynek kultúrája erede
tileg a görög-római ókor talaján keletkezett, és mindenek
előtt a kereszténység, később a felvilágosodás és a termé
szetjog által sajátos formáláson ment keresztül. Itt szintén 
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helytálló, hogy egy (össz-) európai jogtörténetnek ugyan 
kétségtelenül van létjogosultsága és feladata, de -  szintén 
könnyen belátható gyakorlati megfontolásból -  korláto
zások és strukturálás nélkül nem lehet észszerűen művel
ni, legalábbis nem az (itt tárgyalt) oktatási területen. Az 
anyag sokaságát ezért az átláthatóság és az uralhatóság 
kedvéért több szaktudományágra osztották fel, mondhatni 
azért, hogy ne essen szét. Mindenekelőtt az ókori jogtör
ténet, figyelemmel forrásai, nyelve(i) és módszere sajá
tosságára, önálló szakterületté fejlődött, ami persze ma az 
oktatási intézmények képzésében már alig képvisel em
lítésre méltó mennyiséget. Ami tehát „megmaradt”, az a 
Római Birodalomtól (majdnem) a jelenkorig terjedő idő
szak, melynél három nagy részterület keletkezett: a római 
kor (Római Birodalom és továbbélése); a kánonjog kora 
(egyházjog az egyházi jogtörténettel együtt); a germán kor 
(a mindenkori egységes jog a természetjoggal együtt stb.).

Ez a hármas felosztás, ahogy az a „Zeitschrift der Sa- 
vigny-Stiftung fúr Rechtsgeschichte ” ZRG-ben megnyil
vánul6 -  a régebbi megközelítések sérelme nélkül -  lé
nyegében a XIX. század (a történeti iskola) produktuma. 
Megtalálható volt és azóta is megtalálható a legtöbb eu
rópai jogi kar tananyagában, persze mindegyikben nagyon 
különböző jelleggel, összeállításban és súlyozással. Vitat
hatatlanul és biztonsággal legtöbbször a római jog jelenik 
meg; a kánonjog a világ legtöbb karán, még ha csak választ
ható tárgyként is, de jelen van, és/vagy egy általános tárgy
ban az „egyházjogban (beleértve az állami egyház jogot)” 
vagy a „Jog és vallásban” vagy hasonlóban tűnik fel.

Problematikus azonban annak a helyzete, amit a né
met nyelvű térségben német jognak vagy német jogtör
ténetnek hívnak vagy hívtak.7 Az elnevezéssel eredetileg 
semmi mást nem jelöltek, mint azt, ami a római jogba és 
az egyházjogba nem értendő vagy a helyi jogba tartozik. 
Ennek feleltek meg vagy felelnek meg még ma is más ál
lamokban a mindenkori nemzeti jogtörténetek, mintegy a 
lengyel, a szlovák, a magyar, az osztrák stb.8 Ezt a nemzeti 
históriáé iurist egészítette ki és egészíti ki gyakran egy 
általános jogtörténet, ami tovább tágítja ezt, és nagyobb 
összefüggéseket és általános érvényű alapstruktúrákat 
igyekszik szemléltetni. Ma úgy tűnik nekem, hogy he
lyükbe vagy melléjük egy speciális európai kapcsolatok
hoz igazított jogtörténetnek kell lépnie.9 Ehhez következ
zen pár meggondolás.

II. Európai dimenzió

Ma mindenki Európáról és az integrációról beszél. Európa 
már nemcsak látomás és utópia, mint a múltban, hanem 
valóság és gyakorlat a jelenben és remélhetőleg a jövő
ben is (minden nehézség ellenére, ami ebben a fejlődés- 
és integrációs folyamatban lezajlott). Kézenfekvő emiatt, 
hogy a jogtörténeti kutatás és tanítás is tágabb értelem
ben foglalkozzon Európa jogtörténetével és szűkebb ér
telemben az európai integrációval. Természetesen Európa 
jogtörténetével már eddig is foglalkoztunk, mivel néhány 
intézmény per se Európa-szerte érvénnyel bírt. Gondol
junk csak a Szent Római Birodalomra, a birodalmi udvari
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tanácsra és a Legfelsőbb Birodalmi Törvényszékre (Re- 
ichskammergericht),10 az egyházszakadásra és a harminc
éves háborúra a vesztfáliai békével együtt vagy a bécsi 
kongresszusra. Az európai integrációs folyamat is külön
böző előadások témája volt és témája most is, mind a jog
történet keretében, mind az európai jog sokszínű tanítási 
ajánlatában. Mégis úgy tűnik számomra, hogy röviden az 
következik ebből, amit talán európai jogi kultúraként ha
tározhatunk meg.

Európai jogi kultúra. Létezik ilyen? Úgy gondolom: 
igen. Biztos persze az, hogy az európai jogi kultúra nem 
az EU szinte már sok ezer oldalt felölelő normáiban nyil
vánul meg, hanem történelmileg megnövekedett alkotó
részekben és értékekben. Ez Európából nehezen felismer
hető, mivel itt az öreg kontinensen legtöbbször nem látni 
a fától az erdőt. Ha azonban az Európán kívüli országban, 
az Egyesült Államok középnyugati részében például, Ja
pánban vagy Kínában, annál kevésbé a buddhista vagy 
arab térségben a mindenkori jogi oktatást és/vagy a min
denkori joggyakorlatot tanulnánk és tapasztalnánk meg, 
akkor tisztán látszana, hogy az európai jogrendszerek, leg
alábbis a kontinentális Európa, mint egy jellegzetes és -  
minden nemzeti sajátosságnál -  kívülről is meglehetősen 
homogénnek tűnő kultúra-kiválóságként tűnik fel. Habár 
természetesen ezen a területen is a mindenféle jogi recep
ciók sok különbséget elmostak, mégis egyre jelentősebb 
lett kívülről Európa jogi kultúrája, profilja és kontúrja.

Itt vegyünk sorra néhány alkotórészt, amelyekről azt 
gondolom, hogy ezek összejátszásában és/vagy ellenjáté
kában az európai jogfejlődés döntően jelentős és megha
tározó volt. Elsősorban áll az ókori hagyaték, különösen 
Görögországé és a római jogé. Említeném továbbá a (kü
lönösen latin) kereszténységet, melyhez később csatlako
zott a természetjog és a felvilágosodás. Megemlítendő és 
meggondolandó továbbá: a monarchia és rendi kötelékei; 
a földesúr (uraság) és jobbágy (szolgák) kölcsönhatásuk
ban; a feudum és a bürokrácia; az egyén elismerése és az 
alapvető jogszabályok alkalmazása az igények és jogok 
érvényesítésére; abszolutizmus és konstrukcionalizmus; a 
begyepesedett rendszer és a revolúció; centralizmus és fö
deralizmus; államigazgatás és (autonóm) igazgatás; kodi- 
fikáció és dekodifikáció, és sok más egyéb. Mindenekelőtt 
azonban úgy tűnik számomra, hogy a demokratikus jog
állam egy mélységesen európai örökség és eredeti európai 
vívmány, amelyet az egykori keleti blokk államai is elfo
gadtak éppen, és amelyet a harmadik világ sok fiatal állama 
is több-kevesebb -  legtöbbször sajnos kevesebb -  sikerrel 
„exportált” és „exportál”. Aki ezt az államformát elismeri, 
nem veszi át a történelmét? Alapjogok, hatalmi ágak szét
választása, választási jog, kisebbségvédelem, alapjogi-köz
igazgatási igazságszolgáltatás: ezeket mind csak történel
mükön keresztül lehet teljes dimenziójukban befogadni és 
megérteni. Nem szabad elfelejteni a nyugati egyetemeket 
sem, amelyek szaklogikához és szisztematikához orientáló
dó módon tanították és tanítják a jogot, milyen sokban és 
meghatározóan hozzájárultak annak a fejlődéséhez, amit 
ma európai jogi kultúrának nevezünk (nevezhetünk).

Mindazonáltal magától értetődően, ha nem is felesle
gesen, rögzítenünk szükséges: mindezen alkotóelemek

nek nemcsak pozitív oldala van, sok tekintetben tévútra, 
vakvágányra, kerülőútra jutottak, és nemritkán hozzájá
rultak a negatív jogfejlődéshez. A jogtörténethez persze 
hozzátartozik, mint az érem másik oldala, a jogellenesség 
története. Ezt is felelősségteljes bánásmóddal szükséges 
figyelembe venni Európa történetével. Mindenesetre Eu
rópa története egy sor modellt tart készen, amely min
denképpen, persze mutatis mutandis a jövőbeli európai 
rendszerbe, a jövőbeli európai jogrendszerbe illeszthető 
vagy illeszthető lehet. Egy kifizetődő és fontos feladat, 
amelyre a jogtörténet kiemelkedő jelentőséggel hivatott 
és jogosult.

III. A história iuris mint tantárgy

Következzen pár szó és elgondolás arról, amit a jogtör
ténet az egyetemi oktatásban tantárgyként nyújtani képes 
(és amit nem). E minőségében a história iuris minde
nekelőtt a jogi karokon honosodott meg, és a leendő jo
gászok számára bír jelentőséggel; viszont rendelkezésre 
áll és rendelkezésre kell állnia minden más felsőfokú ta
nulmány, különösen a történelmi és egyéb társadalomtu
dományok számára is. Természetesen itt most nem lehet 
szó arról, hogy konkrét javaslatokat fogalmazzunk meg a 
tárgy különböző tantervekbe történő beépítésére és/vagy a 
jogtörténeti előadás és vizsga működésének kialakítására. 
Reális módon nem szabad túl magasra helyezni a mércét 
a tanulmányokat folytató fiatalokkal szemben, sem túl 
nagy reményeket táplálni az ötlet közvetlen átültetésére. 
Mégsem szabad azonban lemondani róla. Szeretnék ezért 
egész egyszerűen pár érvelést a tárgy érdekében összeállí
tani, milyennek bizonyult és milyen sikereket ért el a do
log az egyetemi hétköznapokban.

A tudományban és a tanulmányokban többféle okból 
éppen a joganyag robbanásszerű növekedését éljük meg, 
és ezáltal együttesen a jogtudomány diverzifikálódását és 
specializációját, amely néha már szinte atomizálást ér el. 
Szeretik ezt a folyamatot okolni és eltűnődni azon, vajon 
tényleg szükséges és célszerű-e minden különleges terü
letet a tananyagba beépíteni, és nem kellene inkább csak 
választható tárgy formájában vagy hasonlóban lenniük. 
Ezt a fejlődést azonban nem lehet megakadályozni vagy 
egyáltalán érvénytelenné tenni. Úgy gondolom, hogy a 
jogtörténet nagy és jelentős feladat előtt áll. Feladata -  
esetleg a jogfilozófia mellett - , hogy kidolgozhassa és 
bemutathassa a nagy összefüggéseket. A histrória iuris 
különös mértékben hivatott és alkalmas arra, hogy a meg
növekedett jogrendszerről mintegy légi felvételt, bird’s 
eyes view-t készítsen, és a jogfejlődés sokrétű irányzatai
ról és ellenirányzatairól, mellékvágányairól és kerülőút
jairól, korlátairól és zsákutcáiról áttekintést adjon, melyet 
a pozitív jogtan érthető módon nem tud nyújtani.

Azt gondolom továbbá, hogy a jogtörténet, amely per 
definitionem (történeti) jog-összehasonlítást is végez, di
daktikai-pedagógiai szempontból elsősorban arra hiva
tott, hogy ballaszttól és pozitívjogi részletek kényszerétől 
mentesen bizonyos alapmintákat kínáljon fel különböző 
jogkérdésekre.
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Jog_________
történeti s z e m le '* — '

Megemlítek pár egyszerű példát úgy, mint a Kauf 
bricht (oder bricht nicht) Miete11 tételt vagy a jóhiszemű 
tulajdonszerzés megengedhetősége, illetve kizárása meg
határozott ingók esetén a híres jogi közmondás, Hand 
wahre Hand12 után.

Végezetül még egy pont, ami különösen fontosnak és 
megszívlelendőnek tűnik: amennyiben a jogtörténet nyo
mon követi a jogrendszer(ek) változásait a történelem 
során, akkor ebben a mértékben arra is hivatott, hogy rá
mutasson bármely jogváltozás veszélyeire és kockázatai
ra. Határozottan szembe kell szállnia azzal a hittel, volta
képpen babonával, hogy a jogrendszer fejlődése egyúttal 
automatikusan, mindig a tökéletesség magasabb fokához 
vezet, és hogy az egyszer elérteket a fennmaradás garan
ciájával ruházzák fel. Az eset épp az ellenkezője: sem idő, 
sem jogrendszer nem mentes az ellentmondásoktól és a 
visszaeséstől (annak lehetőségétől). Ehhez a história iuris 
könnyen szolgáltat szemléltetőeszközt: fuerunt exempla, 
sunt exempla! Ezért minden jogász generációt -  függet
lenül attól, hogy még képzést folytat, vagy már hivatását 
gyakorolja -  fel kell hívni arra, hogy a jog mindenkor op
timális formájáért küzdjön. Különösen érvényes ez a mo
dern jogállam európai jellegére. A jogállamnak és alkotó
elemeinek állandó gondozásra, védelemre és javításra van 
szüksége. Ha úgy tetszik, a jogállam még csak nem is egy 
állapot, hanem állandó továbbképzés, igazítás és egyezte
tés folyamata a mindenkori politikai adottságokkal és igé- 
nyekkel.13 A tapasztalatok azt mutatják, hogy a jogállam 
minden időben veszélyben volt és van. Ez a veszély ma

nem annyira fenyeget drasztikus alkotmányos megdöntés
sel, mint ahogyan azt az előző évszázadban fájdalmasan 
kellett megtapasztalnunk; sokkal inkább fenyeget az alap
vető jogelvek fokozatos aláaknázásával, lépésről lépésre 
történő aláásásával, szándékos vagy gondatlan megveté
sével. Még a ma egyre gyakrabban megállapításra szoru
ló jogalkotói szándék is -  hogy sok életterületet (minél 
pontosabban) szabályozzon anélkül, hogy a szabályokat 
ezt követően mereven végrehajtaná -  a jogállami gondo
latok aláásását szemlélteti. A sérelmek listáját még tovább 
sorolhatnám.

IV. Conditio humana

Ezt a védőbeszédet, amelyet még könnyen tovább lehetne 
fejtegetni, gyarapítani és elmélyíteni, ideiglenesen le kell 
zárnunk. Remélem, sikerült világossá tenni, hogy vélemé
nyem szerint a jogtörténetet általában véve az európai jogi 
kultúra és különösen az Európai Unió megformálásában 
és továbbképzésében jelentős szerep illeti. Amennyiben a 
jogtörténet hozzá tud járulni, hogy a conditio iuris konti
nensünkön olyan alakot öltsön, amely az európai együtt
élésnek emberhez méltó arculatot kölcsönöz a conditio 
humana igazi értelmében, akkor célja több mint betelje- 
sültnek mondható. Ebben az értelemben jut közelebb kis 
tanulmányom is a mottóhoz, amit ezen ünnepi kötet ki
adója a tanulmányok elejére tett: „Auf der Suche nach Le- 
bensqualitat” (az életminőség keresése).
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