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Nagy Janka Teodóra

A szuverenitás mintázatai:
a „lent" világának joga avagy jogkepzodes es
jogalkalmazás a nepi
jogelet színterein

tanulmány a szuverenitás fogalmának differenciált
és árnyalt, a jogtudomány és a társtudományok
oldaláról történő elemzéséhez egy sajátos szem
pontú közelítéssel, a szuverenitásnak a „lent” világában,
a népi jogélet színterein kialakult mintázatainak vizsgála
tával kíván hozzájárulni. A jogi szuverenitást a „fent” vi
lágában az állami jogrend, a törvények, a „lent” világában
az etnikai és lokális kisközösségek mindennapi jogéletét
a jogszokás és a szokásjog határozta meg - egyúttal ki is
alakítva a szuverenitás sajátos, elsősorban a kisközösségi
autonómiához, önrendelkezéshez kapcsolható értelmezési
formáit.
A nemzetszuverenitás kialakulását követően a jogi mo
dernizáció folyamatában, a nemzeti jogrend kialakítása
során megnőtt ezeknek az etnikai és lokális kisközössé
gekben nemzedékek által átörökített szuverén szabályo
zóknak a jelentősége. E folyamat európai és hazai kutatás
történeti előzményei ma is számos tanúsággal szolgálnak,
amelyek az ELTE-MTA Jogtörténeti Kutatócsoport által
megfogalmazott kutatási cél megvalósításához is hozzá
járulhatnak a szuverenitásnak a „lent” világában, a népi
jogélet színterein kialakult mintázatainak vizsgálatával.

A

1. A szuverenitás értelmezési keretei
A szuverenitás fogalmának differenciált és árnyalt, a jog
tudomány és a társtudományok oldaláról történő elemzé
séhez egy sajátos szempontú közelítéssel, a szuverenitás
nak a „lent” világában, a népi jogélet színterein kialakult
mintázatainak vizsgálatával kívánok hozzájárulni.1
Ahogyan Karácsony András kutatástörténeti áttekinté
sében fogalmaz, a XVI. századi Franciaországban megje
lent és a XVIII. századtól használt „souverain " kifejezés
alapvetően az állami főhatalom gyakorlását jelentette egy
terület (területi felségjog) és az ott élő népesség (személyi
felségjog) felett. Az alattvalók, majd polgárok oldaláról
ez egyrészt a politikai értelemben vett tényleges engedel
meskedést, másrészt a jog által meghatározott szuvereni
táshatárokat foglalta magában.
A témával foglalkozó szakirodalom egyetért abban,
hogy a szuverenitás eszméje és fogalma Jean Bodin első
meghatározása óta jelentősen megváltozott.2 A XVI. szá42

zadot követően kialakultak és kvalifikálódtak a szuvere
nitás klasszikus történeti típusai: a fejedelmi (uralkodói)
szuverenitás, a parlamenti szuverenitás, a népszuvereni
tás, az államszuverenitás, a nemzeti szuverenitás.3A XX.
századra jellemző, a társadalmi önreflexióhoz is kapcso
lódó változás, hogy a szuverén fogalom használata popularizálódott: a közgondolkodás és a köznyelvhasználat
részévé vált - eközben jelentéstartalma természetesen
átalakult, jelentősen módosult, megváltozott. A szuverén
kifejezés az állami főhatalom gyakorlóján és gyakorlásán
túl a legkülönbözőbb tevékenységekre, közösségekre, sőt
egyénekre is használttá vált. Tóth J. Zoltán „részben ter
helt” fogalomhasználatról beszél, Karácsony András pe
dig ezt úgy fogalmazza meg, hogy főnévből jelzővé vált,
az „autonóm” kifejezés szinonimájává „önrendelkező”,
„önelvű”, „önálló”, „saját akaratú” értelemben.4 Hunyady
György mindkét fél oldaláról vizsgálva az állam és polgá
ra közötti viszonyt („jogelvi magaslatról és pszichológiai
mélységben”), a pszichológia tudományterületén a szuve
renitást „a tettekben, a magatartásban kifejezésre jutó ka
rakterjegyként” határozza meg, a szuverén személyiséget
pedig az önállóság és akaratérvényesítés prototípusaként:
„szuverén az, aki korlátozás nélkül, illetve korlátok letö
résével önálló akaratát érvényesíteni tudja.” Ebből követ
kezik, hogy az állami szuverenitás igazi letéteményesének
azt a népfelség elvét és az emberi jogokat érvényesítő de
mokráciát tekinti, amely „igényli és tűri polgárai szemé
lyes szuverenitását.”5
Kutatásunk szemléleti közelítéseit legplasztikusabban
Andrew Edwards összegzi, amikor a világtörténelem vál
tozó áramlatai, illetve az emberi természet és a társadalmi
fejlődés kettős kötöttségében folyamatosan alakuló, for
málódó szuverenitásról ír.6

2. A népszuverenitás és a „le n t"
világának jogszokásai
A fent leírtak is jól mutatják, hogy a szuverenitás foga
lomhasználata rendkívül kiszélesedett és ellentmondásos
sá vált története során, ahogyan ezt hiányérzeteit megfo
galmazva Stanley I. Benn is hangsúlyozza.7Bihari Mihály
pedig egyenesen azt fejtegeti, hogy a klasszikus szuvere
nitáselmélet és a szuverenitás modern korban használatos
fogalma összeegyeztethetetlen.8 Vizsgálatunk tárgyának
pontos definiálása szükségessé teszi, hogy a politikai és
jogi szuverenitás oldaláról - a népszuverenitás, illetve
Stanley I. Benn alapján a „lent” világát meghatározó „jog
rend önmagában megállására” utalva - határozzuk meg
a kisközösségek mindennapjait szabályozó jogszokás fo
galmát.
A népszuverenitás, azaz a közvetlen, képviselő köz
beiktatása nélküli népi hatalomgyakorlás gondolata csak
eszmetörténetileg köthető a francia felvilágosodáshoz és
Rousseau nevéhez, ténylegesen számos történeti előzmé
nye, gyakorlata ismert. Az ellentmondásoktól sem mentes
fogalomhasználat részletes elemzésétől itt és most elte
kintek, csak a népszuverenitás-elmélet témánk szempont-
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jából legfontosabb két elemét, a társadalmi szerződést és
a „törvényeket” vizsgálom. Azt a hipotézist fogalmazom
meg kutatásaim tekintetében, hogy a „lent” világának vélt
vagy valós autonómiával rendelkező kisközösségeiben
egy „quasi társadalmi szerződés” köttetett, amely magán
hordozza az államtól eltérő entitás esetén is a szuvereni
tás, jelen esetben a népszuverenitás jegyeit.
Rousseau szerint a társadalmi szerződés lényege az,
hogy „mindegyikünk alárendeli személyét és minden ké
pességét a közakarat legfelsőbb hatóságának, és minden
egyes tagot testületileg az összesség elválaszthatatlan ré
szének fogadunk el.”9Ahogyan Tóth J. Zoltán fogalmaz:
a társadalmi szerződést megkötő személyek a főhatalom
részeseiként honpolgárok, a törvényeknek alávetett egye
di személyekként alattvalók, a nép pedig e személyek öszszessége.10
Ha a gyakorlatban megvizsgáljuk egy „szuverén”,
azaz autonóm közösség működését a „lent” világában,
a mindennapokban, azt tapasztaljuk, hogy érvényesül
nek a Rousseau által megfogalmazott kritériumok. Ezek
a közösségek szigorúan őrzik belső szuverenitásuk hatá
rait: kialakítják döntéshozó szervezeteiket, azoknak a kö
zösség nagyságához, funkciójához igazodó struktúráját,
kontrollrendszerét. A döntések a közösség egészét, annak
fennmaradását szolgálják, a „nép egésze érdekében” szü
letnek, és a közösség kényszeríti ki betartásukat. A szabá
lyok megalkotása során teljesül a két megkívánt feltétel:
az egész nép alkotja és az egész népre vonatkozik - népen
itt a közösséget értve.11
Témánk szempontjából különösen fontos, hogy miu
tán elemzése során Rousseau ismerteti a törvények három
típusát (állami berendezkedést, egyének jogait és kötele
zettségeit szabályozó polgári és büntetőtörvények), külön
is nevesíti a negyedik „törvényt”. Ez a negyedik „törvény”
azonban inkább a törvények legitimitását biztosító szabá
lyozókat jelenti: az erkölcsök és a lelkiismeret mellett az
általunk vizsgálni kívánt (jog)szokásokat és a közvéle
ményt.12
Különösen figyelemre méltóak szempontunkból a jog
szokások, amelyek a jogi vonatkozású társadalmi normák
meghatározó csoportját (és egyben a jogi néprajz mint
kutatási terület tárgyát) jelentik a szokásnormák, a szo
kásjog, a jogi norma/jogintézmény, jogi népszokás, jogi
néphagyomány mellett.13A jogszokások a Tagányi Károly,
Bónis György, Tárkány Szücs Ernő, Varga Csaba, leg
utóbb pedig Mezey Barna által meghatározott, a közösség
tagjainak kifejezetten jogi jellegű, a törvény által szabá
lyozott „fent” világától élesen elkülönülő „lent” világa,
azaz a társadalom kisebb-nagyobb közösségeinek vélt
vagy létező autonómiája alapján alkotott, a közösség által
elismert - a hagyomány és szokás erejénél fogva megtar
tott és öröklődő, szükség esetén azonban a közösség által
kikényszerített -, a mindennapok szervezésére - az élet
viszonyokban jelentkező érdekeltségek egyeztetésére szolgáló szokásszerű gyakorlatot jelentik (például jegyes
ség, alku).14 A szokásjog (consuetudo) sajátos csoportját
alkotják a kisebb vagy nagyobb közösségek együttélése
során kialakult, majd az állam utólag elismert, szankcio
nált jogszokások.
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A „fent” és a „lent” magatartásszabályai megsértésé
nek következményei eltérőek: a negatív jogkövetkezmény
(szankció, kényszer) tekintetében. Ha jogszabálysértés
történik, állami kényszerintézkedéssel, a többi esetben
(szokásnorma, jogszokás, jogi népszokás, néphagyo
mány) viszont társadalmi, illetve közösségi kényszerrel
(ún. közvélemény-büntetéssel) találkozunk.15

3 . A nemzeti szuverenitás és az
európai jogszokáskutatások - egy
megelőlegezett kutatástörténeti
áttekintés
A nemzeti szuverenitás fogalma a nemzet fogalmának
változásával maga is módosult. A XVIII. században a po
litikai nemzet - egy adott ország lakosainak összessége fogalmának kialakulását követően a nemzeti szuverenitást
a népszuverenitás szinonimájaként értelmezték, a XIX.
századtól pedig a kulturális nemzet - az azonos történe
lemmel, kultúrával, nyelvvel, szokásokkal és hagyomá
nyokkal, és ezekből következően azonos identitással ren
delkező személyek összessége - fogalmának dominánssá
válásával egyre erőteljesebben fogalmazódott meg a kul
turális nemzet tagjai politikai egyesülésének kívánalma.16
A nemzeti szuverenitás eszméjének kialakulásával, for
málódásával párhuzamosan kezdődtek meg a jogszokás
kutatások Európában. Az elméleti kiindulópont a XIX.
század elején Friedrich Karl von Savigny által megfogal
mazott történeti-jogi szemlélet megjelenése volt. A német
jogtörténeti iskola legjelesebb képviselői munkáikban
kiemelkedő fontosságot tulajdonítottak a népi kultúra
minden megnyilvánulásában jelen lévő (például a népme
sékben, a közmondásokban, az énekekben) és a szokás
jog körében elhelyezett népi jognak. Ennek szellemében
gyűjtötte össze Jacob és Wilhelm Grimm a „jogi régisé
geket”, s vállalkozott a jogi néprajzot az összehasonlító
jogtudomány részének tekintő Josef Kohler az európai
népek jogi szokásainak összehasonlítására, a párhuzamok
feltárására.17
Az európai jogszokáskutatások áttekintése során jól
látható, hogy a nemzetté válás időszakában a nemzeti
szuverenitás eszme ösztönözte a XIX. századi gyűjtő
mozgalmakat. A zágrábi délszláv akadémia 1867-ben
határozta el az élő jogszokások gyűjtését, amelyet 1874ben Valtazar Bogisic tett közzé. E gyűjtések időszakához
tartozott többek között a lengyel Boleslaw Grabowsky
1889-ben, Stefan Savov Bobchev bolgár jogtudós 1897ben végzett gyűjtése is. Az albán törzsek szokásjogáról
és a horvát szokásjog egyes részeiről először Thallóczy
Lajos jelentetett meg közleményt 1895-ben - éppen ma
gyar nyelven.18
Savigny 1842 és 1848 között igazságügy-miniszter
ként irányította a német egységes polgári törvénykönyv
munkálatait, egyúttal lehetőséget nyerve a korábban öszszegyűjtött jogszokások törvénybe emelésére. Valtazar
Bogisic igazságügy-miniszterként később szintén fel
használta a gyűjtött jogszokásanyagot a Crna Gora-i pol43
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gári törvénykönyv előkészítésénél, de jól látható, hogy a
4. Nemzeti szuverenitás és népi
kodifikációs törekvések jegyében folytak a népi jogszo
jogéletkutatás Magyarországon
kás- és jogi népszokásgyűjtések Európa más országaiban
is. A spanyol területeken Joaquín Costa Martmez Costa
az 1880-as években az Aragon folyó mellékein, majd az
Ha a nemzeti szuverenitás kérdésére fűzzük fel a magyar
ország egész területére kiterjedően végzett gyűjtéseket,
népi jogéletkutatást, akkor joggal fogalmazható meg a
Rafael Altamira y Crevea alicantei, Joaquim Carreras i
kérdés, hogy miért nem kerül sor erre a XIX. század vé
Artau katalóniai gyűjtései pedig a századelőn láttak napgén? Ebből az időszakból mindössze egyetlen magyar
világot.19
nyelvű gyűjtést ismerünk, de Thallóczy Lajos munkája is
A XIX. században az elsősorban szociológiai és antro
albán törzsek szokásjogáról és a horvát szokásjogról szól.
pológiai szemléletű francia kutatásban a századelőre de
A kiegyezést követően a magyar polgári társadalom mo
finiálódó néprajztudomány
dem jogintézményei úgy ke
legkiemelkedőbb képviselői
rültek lefektetésre, hogy pél
- többek között Paul Sébildául a magánjogi kodifikáció
lot, Pierre Saintyves és Arfolyamata áthúzódott a XX.
nold van Gennep - a folklore
század elejére. Csak 1901juridique-t a népélet szoká
ben, az egységes magánjogi
sainak részeként a folklórba
törvényj avaslat tervezete kö
sorolták René Maunier nyo
rül az öröklési jog kapcsán ki
mán a nép által elfogadott,
bontakozó vita során vetődött
alkalmazott, szóbeli, helyhez
fel, hogy miként a német egy
kötött jogot tekintve a jogi
séges polgári törvénykönyv
néprajz tárgyának.20
munkálatait 1842 és 1848
A német területeken to
között irányító Friedrich Carl
vábbra is az elméleti kérdé
von Savigny teret juttatott a
seké volt a főszerep, de újra
jogszokások törvénybe eme
és újra előtérbe került a terep
lésének, Magyarországon is
munka, a gyűjtés kérdése is.
érdemes lenne megismerni a
Eredményes, a korábbiaktól
parasztság öröklési jogi szo
eltérően a német nyelvterü
kásait. Ennek eredményeként
let egészére kiterjedő, tudo
született meg Mattyasovszky
mányos szempontok alapján
Miklós tanulmánya az első
szerkesztett
kérdőívekkel
magyar jogszokásgyűjtésről,
végzett, komoly tudomány
illetve ugyanebben a tárgy
szervezői tevékenységet kí
körben közel azonos időben
Baross János munkája.23
vánó gyűjtéseket végeztek.
A jogszokások gyűjtését
A népi jogéletkutatásra e
szorgalmazók közül a szem
második időszaknak is csak
pontrendszert
kidolgozó
a végén, 1939-től került sor,
Raimund Friedrich Kaindl,
az európai eredmények is
majd a későbbiekben a ma
meretében a két világháború
gyar mellett a cseh, a lengyel
között többen is eljutottak
és az osztrák kutatásra is je
egy-egy kutatási program,
lentős hatást gyakorló Ebergyűjtési felhívás kidolgozá
hard von KünBberg nevét
sáig. Tagányi Károly törté
A „Rechtsaltertümer” címlapja
kell kiemelni a két világhábo
nészként, Bruckner Győző
rú között rechtliche Volkskunjogtörténészként, Szendrey
de kiváló művelőjeként számon tartott Karl Fröhlich és
Ákos néprajzosként hívta fel a figyelmet a jogi népélet
Karl Siegfried Bader mellett.21
kérdőíves kutatásának fontosságára. A hazai népi jogélet
A teljesség kedvéért szükséges szólni a jogtörténethez
kutatás tudományos alapvetéseként Tagányi Károly tett
ugyancsak szorosan kapcsolódó új irányzat jelentkezé
közzé először kutatási programot. Legalább ilyen fontos
séről a német, osztrák és svájci területeken. A Rechtsarvolt azonban a magyar kutatást Európa élvonalába emelő,
chaologie (jogrégészet) fogalmát Karl von Amira 1913széles körű szakirodalmi tájékozottságon alapuló kutatás
ban megjelent munkájában használta először, melyet a
történeti áttekintése, történeti szemléletet és jelenkutatást
későbbiekben az osztrák Hermann Balt és a német Clauegyesítő, etnográfiai és etnológiai szemléletű családjogi és
dius von Schwerin részletezett. És ez már átvezet a Kajöröklésjogi összehasonlító anyagközlése. Tagányi érdeme
tár Istvánnal két évtizeden keresztül közös kutatásokat
az is, hogy az európai kutatások első időszakának kuta
folytató Gernot Kocher professzor révén - a legújabb
tástörténetével, módszertani és gyűjtési eredményeivel
hazai kutatásokhoz.22
megismertette a magyar kutatást. Tájékozódási pontokat
44
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határozott meg kortársai és az el
kány Szücs Ernő röviden több
következő kutatógenerációk szá
ször megemlékezett a kutatásról,
mára. Egyfelől széles szakiro
amelyben maga is részt vett, a
dalmi olvasottsága révén tudott
gyűjtött anyag néhány adatát a
az orosz kutatásokról, másrészt
jogi népszokásokról írott köny
jól ismerte Bogisic, a német tör
vében is felhasználta. A néprajz,
téneti jogi iskola és az angol tör
jogtörténet és jogszociológia
téneti iskola eredményeit egyesí
határterületén folytatott gyűjtés
tő, az európai jogi néprajz egyik
értékelését jogtörténeti szem
alapítójának tartott tudós jogszo
pontból Bónis György kísérelte
kásgyűjtő programját, célkitűzé
meg, legalaposabban Kulcsár
seit, 352 pontból álló kérdőívét
Kálmán végezte el a jogszocio
és gyűjtése eredményeit. Ezeken
lógia oldaláról, elemzései során
elsősorban a mozgalom céljai
túl Tagányi számára meghatá
ról, törekvéseiről, eredményeiről
rozó volt a német Josef Kohler munkássága, akit Hermann
nyomtatásban megjelent munká
Posttal együtt az összehasonlító
kat használva.27
etnológiai jogtudomány (ethnoAz elmúlt években megjelent
logische Rechtsforschung, illetve
monográfiák új adatokkal, forrá
Ethnojurisprudence) megalapító
sokkal gazdagították a népi jog
jaként tart számon a tudomány
életkutatás irodalmát, értékelték
történet. Az új tudományterület
a jogvégzett gyűjtők bevoná
folyóirata, a Zeitschrift für Vergsával, a jogalkotó és jogalkal
leichende
Rechtswissenschaft
mazó szempontjából hasznosít
1878-ban került megalapításra,
ható gyakorlati eredményeket
Tagányi Károly
nemzetközi egyesülete 1895-ben
kínáló, jogászi tárgyismerettel és
jött létre.24
néprajzi módszerekkel végzett
Tagányi németül is megjelent
jogszokáskutatás eredményeit.
gyűjtési felhívásának ugyan kevéssé volt visszhangja Ma
A források közreadását, értékelését legutóbb a Tárkány
gyarországon, de új kutatási programok megfogalmazásá
Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutató
ra ösztönzött. Bruckner Győző, aki 1923 és 1945 között a
csoport konferenciái, kiadványai és a közelmúltban lezá
Miskolci Jogakadémia dékánja volt, az általa indított első
rult OTKA-pályázat tette meg.28
vidéki jogtudományi folyóiratban, a Miskolci Jogászélet
ben hívta fel a figyelmet elsősorban a német KünBberg,
valamint a francia Émile Jobbé-Duval kutatásai alapján
5. Jogszokás és szuverenitás 1926-ban a jogi vonatkozású néphagyományok, mint a
a kutatás feladatai
jogtörténetírás szolgálatába állítható néprajzi források
fontosságára, a néprajzi módszerek alkalmazásának lehe
tőségére a jogtörténetben.25
Az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport „A szuvereni
Szendrey Ákos a Tagányi által megfogalmazottakat
tás változatai a XIX-XX. század magyar jogfejlődésében”
magáénak érezve német minták alapján először anyagköz
kutatási programjának középpontjában a szuverenitás
léssel (a közigazgatás népi szerveiről írt 1929-ben), majd
vizsgálata áll. Egyik lehetséges alternatívaként az állami
KünBberg 1925-ben megjelent cikke nyomán 1936-ban
lét fő alkotóelemét képező jogrendszer önállóságát, illetve
egy kutatási program megfogalmazásával hívott fel a népi
kötöttségét, továbbá a tradicionális fejlődés és moderni
jogszokások gyűjtésére, rendszerezésére. A népi büntető
záció összefüggéseit vizsgálja. A szuverenitásvizsgálatok
szokások kapcsán írt adatközlésén is jól látszik, hogy el
kiindulópontját az egyszerre hagyományőrző és megújuló
sősorban jogtörténeti szakmunkák eredményeit összegzi,
magyar modellben a XIX. század magyar jogi modernizá
tényleges terepmunkára, jogéletkutatásra nem került sor
ciót alapvetően és egyaránt befolyásoló osztrák monarchi
felhívásai nyomán.26
kus keret és az európai vonzódás jelenti.
A maga megkésettsége ellenére szintén a nemzeti
A tradicionalitás kontextusában az eredeti jogfejlődés
szuverenitás fogalmához, kialakulásának folyamatához
megalapozásához a jogképződés a népi jogélet terrénumá
kapcsolódott a magyar népi jogéletkutatás, jogi néphaban is számos bizonyítékkal szolgál. A hosszú évszázado
gyománygyűjtés, jogi néprajzi kutatás 1939 és 1948 kö
kig a „fent” hivatalos jogától elszakadt „lent” joga, a társa
zötti évek gyűjtőmozgalma, amelynek eseményeit egy
dalom legnagyobb részének életéhez jogi kereteket nyújtó
kutatástörténeti áttekintésbe illesztve először Papp László
jogszokások, falutörvények uralma olyan mély hagyo
foglalta össze, elsősorban a népi jogéletkutatás gyakorlati
mányokra nyúlt vissza, hogy még a XX. század közepén
tapasztalataiból levonható elméleti következtetéseket is
megvalósult jogszokásgyűjtés is a népi jog erős érvényé
mertetve. Azóta többen, több szempontból és különböző
ről számolhatott be. A társadalom kisebb-nagyobb közös
szakaszait, eseményeit és eredményeit értékelték. Társégei a központi államhatalom törekvéseitől függetlenül,
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gyakran éppen annak hiányosságait orvosolva szubszidiárius jelleggel szabályozták a mindennapokban előforduló
jogi vonatkozású helyzeteket. Ezért fogalmazódik meg a
kutatási célok között a társadalom primer rétegeinek direkt, illetve kevésbé tudatos, de mindenképpen szuverén
jogképződéseinek vizsgálata.
A fenti rövid kutatástörténeti áttekintés is tükrözi, hogy
az Európa számos országában már a XIX. század utolsó
harmadában megvalósult, elsősorban a nemzetállamok ki
alakulásához, a nemzeti szuverenitáshoz kapcsolódó ku
tatások felhívták a figyelmet az „élő és gyakorolt” népi
jogszokások szerepére a nemzeti jogok megújulásában.
A polgári kodifikációs törekvések jegyében gyűjtött jog
szokások egyes országokban beépültek, részévé váltak a
megszülető modern jogintézményeknek. Az európai jog
szokásgyűjtések elkészítendő térképe jól tükrözné a konti
nens országainak jogi modernizációs folyamatát is.
Egyéni kutatási tervünk kiindulópontja, hogy az e kon
textusba illeszkedő, a magánjogi kodifikáció elhúzódó fo
lyamatához kapcsolódó, csak a XX. század közepén meg
valósuló magyar jogszokásgyűjtés gazdag forrásanyaga
jó lehetőséget nyújt a szuverén jogképződés vizsgálatára.
Ezért a kutatás során alapvető feladatunknak tekintjük a

hazai jogi néprajzi kutatások elszórt adatain túl a nemzet
közi kutatás témához kapcsolódó összehasonlító elem
zését. Ennek során különös figyelmet kívánunk fordítani
az oszét jogszokáskutatások eredményeire az elmúlt két
tanulmányút (2019) könyvtári forrásfeltárásainak és
terepkutatásának tapasztalataira, a gyűjtött anyag köz
zétételére, az oszét jogszokáskutatás forrásanyagának
és módszertanának ismertetésére. Legalább ilyen fon
tosnak tartom a jogszokások vizsgálatát - elsődlegesen
a magyar jogszokáskutatás forráskutatás eredményei
tükrében - , illetve a jogszokáskutatás és a magánjogi
kodifikáció kapcsolódási pontjainak feltárását. A köz
vélemény-büntetésekkel összefüggésben feladatként
fogalmazódik meg a szuverenitás sajátos formájának
vizsgálata a jogképződés és jogalkalmazás relációjában
a népi jogélet színterein. Az általános vizsgálati szem
pontokat egy speciális vizsgálati terület is kiegészíti ku
tatásaim során: a tradicionális közösségi gondoskodás és
a modern korszak szociális gondoskodásának metszete.
Természetesen egy kutatócsoport tagjaként az egyéni ku
tatási terv folyamatosan változik, alakul az egymást for
máló kutatási eredmények tükrében, hozzájárulva a közös
kutatás eredményességéhez.
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sében (amely a végleges szövegben a 27. bekezdés
lett)1az alábbiakat olvashatjuk:
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„És ha tekintjük Svéczia és Norvégia példáját, lát
hatjuk, hogy két állam csupán personalunio mellett is
megállhat egymással, s mi, kik az örökös tartományok
kal hasonlóul personalunio mellett ugyanazon uralko
dóház alatt állunk, közjogilag egymástól függetlenül
miért nem állhatnánk meg testvérileg egymás mellett,
ha egymás jogait és érdekeit kölcsönösen tiszteletben
tartjuk? ”2
Az 1861. évi országgyűlésen Deák a tisztán perszonáluniós kapcsolat példájaként hivatkozott tehát az 1814 óta
fennálló svéd-norvég unióra,3 ami azonban nem helytálló
értelmezés, ugyanis ez az államközi viszony korántsem
merült ki az uralkodó személyének azonosságában. Ő
ezzel (ti. a svéd-norvég közjogi kapcsolat reáluniós jel
legével) nyilvánvalóan tisztában is volt, ugyanis - mint
arra a Deák-szakirodalom számos alkalommal utalt már4
- kedvelt ifjúkori olvasmányai közé számítottak Karl
[Carl] von Rotteck (1775-1840) német liberális politikus
és tudós, freiburgi professzor művei, sőt Csengery Antal
szerint a német szerzőt személyesen is ismerte.5 Concha
Győző megjegyzi, hogy Deák azért alkalmazta „hamisan”
a perszonálunió fogalmát több írásában, mert osztrák el
lenfele, Wenzel Lustkandl (1832-1906) a reáluniót „teljes
inkorporáció” értelemben használta, és Deák így próbálta
kiemelni a két koncepció közötti különbségeket.6
Rotteck egyik legfontosabb műve a Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften (Az észjog és az
államtudomány tankönyve) című, az 1830-as évek első
felében megjelent négykötetes munka volt, melyet Deák
- Panka Károly (a Deák-könyvtár áttanulmányozását kö
vetően publikált) tanulmánya szerint - „sokat forgatott”.7
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Képes György

Svédország és Norvégia
uniója, 1814-1905
Rotteck a Lehrbuch III. kötetének 62. címében értekezik
„a több államból álló államokról” (Vom Staaten-Staat),
mint az országok közötti közjogi kapcsolat - államszö
vetség (Staatenbund) és szövetségi állam (Bundesstaat)
melletti - harmadik, leglazább változatáról. A svéd-nor
vég uniót valóban ebben a fejezetben említi, azonban ko
rántsem a perszonálunió tiszta példájaként.
Leszögezi ugyan, hogy Norvégia és Svédország pol
gárai nem állnak olyan szoros kapcsolatban az unióval,
ahogy például az angolok, a skótok vagy épp az írek
közvetlen állampolgárai (unmittelbare Angehörigen)
Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságnak,8
azonban különbséget tesz tiszta perszonálunió és „dolo
gi egyesülés” (dingliche Vereinigung), azaz reálunió kö
zött.9 A perszonálunió államait puszta személyes (blos
persönlich) - az uralkodó vagy uralkodóház azonosságán
alapuló - kapcsolat jellemzi, míg a reálunió Rotteck meg
határozása szerint alapszerződésen (Grundvertrag) vagy
alaptörvényen (Grundgesetz) nyugszik.10 Előbbire az
Osztrák Császárság kikiáltása előtti ausztriai (Habsburg)
összállamot, valamint Nagy-Britannia és Hannover di
nasztikus kapcsolatát, utóbbira pedig épp Svédországot és
Norvégiát hozza (egyik) példaként.11
Valóban: a két északi állam esetében többről volt szó,
mint arról, hogy államfőjük személye a véletlen (vagy
akár tudatos, dinasztikus alapú döntés) folytán azonos lett.
Ahogy Rotteck is utal rá, az 1814 és 1905 között fennállt
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