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A római jog, b az újabbkor! jogfejlődés.
Pulszky Ágosttól.

(Olvastatott a M. T. Akadémia 1868. october 5-dikén tartott ülésében.)

Kegyelet a múlt iránt követeli, hogy kész
séges legyen hálánk minden jó  m iiért; hasonló 
kegyelet a jelen iránt parancsolja, hogy oly túl
zástól óvakodjunk, mely az elhaltak dicsőítését 
az élők gyalázásává változtatná át.

(Lewes : Aristotle.)

A hasonlat, melyet sokan az újaknak a régiek fölötti 
felsősége, s törpének egy óriás vállain emelkedettsége közt 
képzeltek, egészen hamis és gyermeteg. A  régiek nem voltak 
óriások, s mi sem vagyunk törpék; de emberek vagyunk 
mindnyájan s egy mérvűek, csak hogy mi magasabban állunk, 
minthogy az ő nagyságukat a miénkhez hozzászámíthatjuk; 
mindig feltéve, hogy nem engedünk hozzájok képest tanul
mányban, figyelemben, elövigyázatban s igazságszeretetben ) 
mert ha e tidajdonok hiányzanak bennünk, nemhogy óriás 
vállaira emelkednénk, de saját termetünk előnyeit is elvet
jük, midőn a földön fetrengve maradunk.

(Ludovicus Vives : ugyanott idérve.)
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I.

Macchiavelli állítása szerint az államok erősbödnek, 
valahányszor eredetük alapjaihoz visszatérnek *). Mert fenn
tartásukra ugyanazon tulajdonok szolgálnak, mint megalapí
tásukra ; ezeknek ismételt előidézéséhez pedig hasonló körül
mények szükségesek, mint a melyek közt első izben kifejlőd
tek. S ez áll nem csak a politikára nézve, de igaz egyszersmind 
a művészet s a tudomány terén is. A szobrászat már kétszer 
virágzott fel a régiek tanulmányozásának befolyása alatt; a 
görög nyelv mivelése s az ókor tanainak megújított ismerete 
a 15. században még a mathematikai tudományoknak is je 
lentékeny lendületet adott; az újkor történeti irodalma V ol
taire- és Montésquieutöl számítható, kiket Bayle nagyszerű 
biographicus munkálatainak s a St. mauri benczék roppant 
diplomatikai kutatásainak kelle megelőzni; s hazánkban is 
Kazinczy, irodalmunk újjá teremtője, egykorú vala Révaival, 
nyelvünk elemeinek legalaposabb tudósával. De alig van 
jobb  példa a szoros összeköttetés jelzésére, mely a tudomány 
fejlődése s történetének tanulmányozása közt létezik **), mint 
az átalakulás, melyet a római jog  bensőbb ismerete az összes 
jog i felfogásban körülbelül hatvan év előtt megindított, s 
mely szinte forradalmi gyorsasággal terjedvén, a legelvon 
tabb tanokat is csakhamar áthatotta, s méltán tekinthető a 
tudomány újjászületésének, minthogy ennek számára általa 
szereztetett vissza azon gyakorlati befolyás az életre, a jövő 
módosítására, mely minden emberi igyekezetnek végre egye
düli észszerű czélja.

A  múlt század végén ugyanis a jogtudomány elvesz
tette volt a valóság érzetét, s vele együtt eltévesztette lété
nek indokát, feladata tudatát. Az egyetemes elvek, melyekre

*) M a c c h i a v e l l i :  Discorsi sopra la prima deca di T. Livio 
(Libro II t. Capitolo I.).

**) E kérdésre vonatkozólag' néhány szellemdús észrevételt tett 
9 a v í g n y : Geschichte des rom. Eechts im Mittelalter (IV. kötet. Élőbe
széd III. old., az első kiadás szerint idézve.)
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századok igyekezetei folytán alapíthatott, lassanként válto
zatlan képletekké kövesültek; s ezek, eleinte egész következ
tetések rövid szabatos kifejezéséül használva, idővel, a mint 
eredeti tartalmuk elhomályosodott, többnyire már csak esz
mehiány eltakarásása szolgáltak, midőn az emberek megfe
ledkeztek tulajdonképeni jelentőségükről, többé nem okos
kodván azon, a mi előttük kétségbe vonhatlannak látszott. Az 
élet egyes öszszerü jelenségei, melyekre a jog  részletes sza
bályainak irányulni kellene, szem elöl elhagyattak, s iskolai 
szörszálhasogatások foglalák el helyüket; az ember maga 
mint elvont fogalom tekintetett, mely inkább elmélkedés tár
gya, mint viszonyok teremtője ; és még az oly nagyra becsült 
meghatározások és különböztetések is; a mint tárgyaik mind
inkább az általánosság ködébe borultak, határozatlanokká 
lettek, és elmosódtak a gondolatzavar keletkező bizony
talanságában *).

Ezen üres alakiasság terjedésének, mely a jogtudo
mányt hosszas tespedésre kárhoztatá, véget vetett az úgyne
vezett történeti iskola. A  kitűnő férfiak, kik ennek terén k ö
zös szükség gerjesztette szellem által utalva találkoztak, a 
római jog  gazdag tárházában lelték fel a tápot, melyet az el- 
soványodott, kiaszott fogalmak számára kerestek, s míg egy 
részt annak közvetlen az életből levezetett ágazataibau teljes 
és szükség szerint tágítható rendszer vázát szemlélték , más
részt aprólékoiságig terjedő határozmányaiból bő anyagot 
merítettek a jelentkező egyes hiányok kitöltésére. Az eszmék
nek történeti származtatása által megtanulták eredeti jelentő
ségüket ; összeköttetésüket kilesték fejlődésük egymásután
jából, melynek szakadatlan folytonosságában a jogköltések 
valódi helye s értelme is kiderült, s így az előbb pusztán ész- 
tani eljárás által nyert eredményeket tényleges adatokkal 
ellenőrizve s javítva, a jogtudománynak szintoly szolgálatot 
tettek, mint Torricelli s Pascal a physicának, mikor az űrtől 
irtózás elméletét elvetve,kísérletekkel iparkodtak a jelenségek 
természetéi felfedezni, s a felállított elveket kellően igazolni.

*) Hasonló jelenséget a tizennegyedik században jellemez S a- 
v i g n y ; Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter. (VI. kötet 47. 
Fejez. 8. oldal).
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A szerencsés lendület, melyet a jogtudomány e módszer 
követése folytán nyert, azt csakhamar általánosítá, elannyira, 
hogy jelenleg csaknem kizárólagosnak mondható. Mai nap a 
római jog  képezi már mindenütt, igen kevés kivétellel, a jogi 
tanulmányok alapját; benne gyökereztetnek majdnem min
den jogi fogalm aink, s még azok is, melyek világosan más 
talaj termékei, az övéinek köntösében mutattatnak be. Vele 
foglalkoztak a legélcseszübb, legszorgalmasabb tudósok, s 
csakugyan az képezi korunk legbecsesebb jogirodalmi mun
káinak tárgyát. Az egész jogtudomány jövendője a római jog  
mivelésétől látszik függővé tétetni, s ha ez elhanyagoltain ék, 
valósziniinek tartatik, hogy, a mint már kétszer megtörtént, 
az is sülyedne, s fokonként felbomlásnak indulna.

Ezen állítólagos aggodalommal szemközt azonban más 
nézet is keletkezhetik s érvényesülhet. Midőn egy tudomány 
oly szorosan kapcsoltatik egybe valamely, bárminő terjedel
mes, de befejezett szervezettel, hogy haladása ennek fenntar
tásától feltételeztedk : többnyire nem a tudomány az, mely 
támogatásra szorul, hanem a szervezet vesztette életerejét, s 
annak van a kötelékre szüksége, hogy továbbra is fennálhas- 
son. S így azon, mindenesetre komoly kérdés támadhat, váj
jon , nem hogy a jogtudomány segéd foi’rásai apadtak volna 
ki, de nincsenek-e inkább a római jogéi kimerítve, s vájjon 
nem hátráltatja-e inkább mostan ennek módszere a jogtudo
mány fejlődését, mintsem elösegítni képes ? S minthogy 
valamely tudomány haladása nem egyéb, mint a viszonyok
nak, melyekre vonatkozik, teljesebb magyarázata, illetőleg 
az eszméknek, melyeken alapúi, helyesebb elrendezése az 
okok s okozatok lánczolatában, e kérdés a következőkre 
oszlik : a j o g i  m ó d s z e r  mely eszméi származtak a római 
jogból, s mily hatással voltak a tudományra? s m á s o d 
s z o r :  a tudományban jíjelenleg mely eszmék vergődnek 
uralomra, s honnan veszik származásukat? Ekérdések meg
fejtésétől függ a jogtudomány követendő iránya, s e megfej
tés előmozdításához kivánok tehetségem szerint néhány meg
jegyzéssel járulni.



II.

Á  római jog , mely rendesen mint egyöntetű egész szo
kott tekintetni és szerepelni, tulajdonképen három, élesen 
elkülönözhető elemből á ll, melyek, bármint lettek légyen 
évezredek befolyása alatt az öszfoglalatban egymással át
szőve, mégis mindig megtartották külön létüket, ha más-más 
arányokat öltve is az idők változtával, s különböző fontosság
gal felruházva. Mindazonáltal a három közt eredetileg két
ségen kivül a jo g  nemzeti része képezte a szívet, melyhez 
a világbirodalmi s a bölcselmi eszmék hozzájárulván, testét 
növelték és gyarapították. E nemzeti elem, melynek elneve
zése alá szokás többnyire mindazt venni, a minek eredete 
kétséges vagy mivolta megmagyarázhatatlan, a római jogban 
ellenkezőleg igen határozottan kiválik, s annál nagyobb mérv
ben, mennél inkább nyomozunk hátrafelé a örténetben, míg 
a jog  ősi alakulásához érve, egyedüli tényezőjeként tűnik fel. 
A  régi vallás szertartásainak pontos fenntartása, elavult kife
jezések felfrissítése s felvilágosítása képezik első tárgyát, s 
az élet ügyletei folytán előidézett alakulatai csupán másod 
rendben sorakoznak e feladata mellé, melynek reájok kiter
jedő természete s szentesítése által, ha egyrészt szabatos 
egyéni vonásokkal lőnek felruházva,[és, a cselekvények szigo

rú megkülönböztetése szükségletnek kellvén eleget tenniök, 
bő kifejtést nyertek a részletekben, más oldalt meg lettek 
sokáig a közvélemény változásainak befolyása s egyéb téren 
bármenny re elfogadott idegen elemek vegyülete ellen óva. 
S így történt, hogy még hosszú idővel, miután a rómaink ere
detük köréből kibontakoztak, mikor Carthagót már meghó
dító tták, s a görög művelődéssel s a gö ög művé zet és tu lo- 
mány szellemével megismerkedtek, a római jogot mind g a 
Jus pontiticium“ s a tizenkét táblás törvények lehellete él
teié; hogy Plautus és Terentius korában, melynek általunk 
ecsetelt társadalmi viszonyait Moliére igen kevés változtatás
sal mutathatta fel századának jellemrajz gyanánt, az áldozati 
állatok kellékeinek meghatározása s a felhívandó istenek 
elsorolása gondos figyelemmel följegyeztetett a jog i írók
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által*); s hogy mikor már egyes polgárok idegen tartomá
nyok kormányzása, az adók kibérlése által megmérhetetlen 
vagyonra tettek szert, s a régi erkölcs elenyészett, a családi 
kötelék bomladozott, otthon a föld közösségének ős eszméje 
még jelentékeny szerepet játszott, és a régi fogalmaktól el
térő, a körülményes alakiasságok mellőzésével történt ren
delkezések a jog i oltalom jótéteményeiben nehezen része
sülhettek.

Az ellentét, mely így a köz élet szelleme s a jog  tartalma 
közt napról napra szembetűnőbbé vált, oly szabatos fogalmu 
oly fegyelmezett észjárású, az alakiasságokat annyira tisztelő 
népnél, mint a római, igen hosszú ideig állhatott volna fenn, 
csak úgy mint pl. Angliában még jelenleg is ; s valóban nem 
hirtelen forradalom végzései által lön eltörölve, hanem meg
szűnt, mert léteztek kiegyenlítését közvetítő elemek, melyek
nek működését a körülmények hathatósan gyámoliták, még 
pedig kettős irányban Először kitágult, általánosabb jelleget 
öltött maga a vallás, mely már régóta nem volt több puszta 
külsőségek halmazánál; s midőn most ezek közé felvétettek 
a meghódított népek istenségei, mondái, babonái, s a vallás 
ezertartásai így sokszorosodtak, s többé nem képezték a nem
zeti érzet kiegészítő részét, már a jognak sem szolgálhattak 
merev zsinórmértékül, a minek folytán meglazúltak a kölcsö
nös kötelékek, s az ősi viszonynak köztök lassanként egészen 
fel kelle bomlani Hasonló, bár ennyire be nem fejezett, át
alakulás folyamát tünteti fel későbbi történeti szakban a ká
noni jo g ;  s a különbség, mely a Cicero idejében dívó vallást 
s jogot az Appius Claudius koráétól elválasztja, szinte azonos 
azzal, mely a tizennegyedik századbeli keresztény dogma s 
jog  s az ötödik századnak hite s kánonai közt fennforog. 
Csakhogy a keresztény tan befolyása a kánoni jogra egészen 
másszerü, mint az, melyet a rómaiak vallása a római jogra 
gyakorolt. Amaz főleg benső, szellemi; ez egészen külső, kéz
zelfogható vo lt; ott a szertartások jelképiesek, itt a lényeg

*) Tanulságosak e tekintetben : F a b i u s P i c t o r  , P. M u- 
c i u s  S c a e v o l a ,  vagy J ú n i u s  G r a c c h a n u s  iratainak fenn
maradt töredékei. Kiadva H u s c h k e  által a j,Jurisprudentiae antejusti- 
nianeae quao supersuntu czímii gyűjteményben.
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hez tartoztak. S épen ez kedvezett a római jo g  világiasodá- 
sának, minthogy e szerint csupán alakja volt megkötve, esz
méi ellenben háborítatlanul fejlődhettek tova mindaddig, mig 
elég erősekké váltak, a hagyományos mez elmellözésével is 
föllépni. Az ilyszerü átmenetet továbbá azon körülmény is 
könnyíté, hogy az egyházi elem a világitól nem volt külön 
választva, s a papi tiszteket gyakran ugyanazon férfiak vi
selték, kik mint praetorok a jogot az új viszonyokhoz illesz
tették, s azt, a mint Róma nemzet lenni megszűnt, hogy biro
dalommá váljék, a „jus gentium“ -nak kifejtése s terjesztése 
állal gyökeresen megmásították, a benne addig uralkodó ele
met háttérbe szorítván, hogy a világuralom körülményeihez 
jobban illőkkel felváltsák.

Az ily módon megindított és keresztülvitt átalakulás 
természetesen pusztán tapasztalati s gyakorlati volt. Az egye
temes forgalom igényeinek lévén hivatva megfelelni, a jog  
esetről esetre fejlődött azok felmerültével, minőségét a k ö
rülmények természetétől kölcsönözve; mindazonáltal, mint
hogy a szellem, melyből eredt, egyenletesen terjeszkedett 
hosszú időn át, minden egyes szabálya bizonyos általános 
méltányossági érzettől lön áthatva, mely azt a többiek töme
gével öszhangba hozta. Ennek folytán pedig, annak daczára, 
hogy alkotóinak szeme előtt semmi rendszer nem lebegett, a 
jog  mégis megtartá azon összefüggést s benső egyöntetűsé
get, mely a politikai viták sokoldalú iránylatai által közve
títő engedékenységhez s tágasabb átnézethez szoktatott el
mék termékeinek rendesen tulajdonát képezi, s gyorsan al
kalmassá vált a legidegenszerübb viszonyok rendezésére, a 
legbonyolúltabb ügyletekből keletkező kétségek elintézésére, 
a nélkül, hogy növekvése miatt eredeti keretét bármikor is 
szét kellett volna rombolnia.

Midőn azonban kevéssel a császárság teljes megerős- 
bülése előtt a nép közvetlen befolyásának a jog  fejlődésére 
végső maradványai is megszűntek, midőn többé nem utóla
gos szükségérzet, de elérendő czél serkenté a törvényhozást, 
midőn a jogtudósok már nem mint szabályalkotó praetorok, 
hauem csak mint „prudentes“  tekintélylyel, tanácscsal, magya
rázat által gyakoroltak hatást, új szellem nyomúlt a jog  mű
velésébe, a mely azután a római élet hanyatlásával együtt
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terjedt, minthogy majdnem minden kitiinöbb elme épen an
nak folytán a jo g  terére szorult, mint azon egyedüli mén
helyre, hol, némi siker kilátásával s veszély nélkül, szabadab
ban mozoghatott. E szellem pedig a bölcseleti elem feltün- 
tében és erösbödésében nyilvánult, s különféle alakokat öltött. 
Mindenekelőtt bizonyos hajlamot eredményezett általános 
észszerű elvek felállítására, s ezek közt találjuk a római jo g á 
szok legszebb s maradandóbb mondatait, melyek a jogba 
tartozó erkölcsi eszméknek jelenleg is legnemesebb megtes
tesítését képezik, s az ókori bölcsészeinek legbecsesb ered
ményeként szálltak az utókorra. Mert, ha kétségen kiviil igaz 
is, a mihez az újkori római jogtannak egyik fő tekintélye ra
gaszkodik *), hogy t. i. bármelyik külön bölcsészeti iskola 
sem adott haladásának irányt: az sem szenved kérdést, hogy 
a bölcseleti szellem, mely kivált Hadrian s Marcus Aurelius 
idejétől fogva a társadalom épebb, komolyabb részét átha
totta, tetemes befolyással volt a nagy jogászok egész gondo
latmenetére, elmélkedéseiknek mintegy légkörét képezve, 
körülbelül úgy, mint a középkor iskolai bölcsészeiének a ke
resztény világnézlet. De viszont e befolyásnak ilynemű álta
lánossága maga ismét azt eredményezé, hogy kizárólagos, 
rendszeres nem lehetett; az előzmények helyességéről pedig 
tanúságot tett a classicus jogászok által kimondott észjogi té
telek természete, s helyzetük a római jog  szervezetében, hol 
a gyakorlati jogszabályoknak épen nem alapjául szolgálnak, 
hanem egyedül felvilágosítására, díszítésére használtatnak; 
inkább magyarázatok s példák, mint indokok, elannyira, 
hogy, ha a Corpus Juris-ból mindnyájan ki töröltetnének, a 
római jo g  még sem vesztene semmit, sem következetességé
ből, sem belső összefüggéséből, sem gyakorlati értékéből; 
csupán azon magasabb méltóság jellegétől fosztatnék meg, 
mely becsét szinte két évezred nemzedékeinek véleményében 
folyton csorbítatlanul fenntartotta.

A bölcseleti szellem hatása a római jog  e harmadik sza
kában azonban távolról sem szorítkozott az imént vázolt s 
utóbbi korban bár nagy horderejű, de közvetlenül minden

*) P u c h t a :  Cursus dér Institutionen. (I köt. -434. 1.)
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esetre meddő tünemény létrehozására. Csakhogy befolyásá
nak összesége, s az alak, melyben az nagyobbrészt nyilatko
zott, csupán úgy becsülhető meg méltányosan, ha számba vé
tetik, hogy a római nagy jogászok, talán az egy Gaius kivé
telével, főleg a gyakorlat terén működtek, s hogy ennek kö
vetelményeit, melyeket állásuk velők élénken éreztetett, nem 
takarta el elölök sem a magas szellemi képzettség, mely ál
tal kitűnnek, sem az emelkedett világnézlet, melyet elsajátí
tottak. A mig tehát hajlamainknak s eszményeinknek ma
gasztos elveik nyilatkoztatásával egyrészt kielégítést szerez
tek, másrészt a jog  részleteinek kifejtését sem hanyagolták 
el, de, s kiválólag ebben különbözik munkásságuk elődeiké
től, már nem pusztán az élet felmerülő igényeinek mérvé
ben, hanem a tudományos fejlődés arányait megtartva, a 
belső egyenetlenségeket elhárítva *), s az egyes tanokat a 
legcsekélyebb részletig szigorú gonddal s páratlan szorgalom
mal alkalmazva s kidolgozva, mig szervezetüket a tökély 
azon fokára emelték, melyen szemlélve Leibnitz azt a mér
tani irók munkái után az emberi elme legerőteljesebb s egy
szersmind leggyöngédebb terményének Ítélhető.

A római jog  ezen sajátságos alakulata virágzásának 
fénykorában, — mert hiszen a későbbi századokban haladása 
megakadt, hacsak gyűjteményekbe szedetését előmenetelnek 
nem akarjuk nevezni, — még világosabban megérthető, ha 
a kánoni jognak épen ellenkező rendszerével hasonlíttatik 
össze. Mig a római jogban nincs központi, metaphysikai 
alapeszme, mely az egésznek kulcsaként szerepelne, mig in
kább következtetései szigora bámulatos, mint következetes
ségének tökélye **), mig egyes tanai helyesebben rendelvék

*) E feladatukat mily szellemben fogták fel, érdekesen kitűnik 
G a i u s  kifejezéseiből Institutiói I. könyvének 84. és 85. §-ban, hol Ve- 
spasian és Hadrian két intézkedését, melyek észjogi szempontból ellenté
tesek volnának, egyenlően az ^inelegantia jurisu kikerülésének szüksé
gével indokolja.

**) L e i b n i t z  egyik levelében (Epistola 119.) a római jogrend
szert dicsérve, a következő kifejezést használja : „mira est vis consequen- 
tiarum“ , nem pedig consequentiae ; szolgáljon ez a szövegben kifejezett 
gondolatnak némi igazolásául.
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egymás mellé, mint egymás fölé vagy alá, s mig alkata így 
analyticus jellegű : addig a kánoni jog  szorosan syntheticus 
természetű ; egy általános fö fogalom nyugszik : a vallás s egy
ház változhatatlan dogmaszerü értelmezésén, mely nélkül je
lentőségét veszti az egész, s porba dől, mint a test, melyet el
hagyott az élet lehellete. Egyes ágazatai különváltak, s csak 
közvetve liapcsolvák össze egymással a viszony által, mely
ben a törzseszméhez állnak; arány nélkül, egyenlőtlenül ki- 
képezvék; nem az öszszerü viszonyok folyományai mint a 
római jog  szabályai, hanem inkább egy merev elvnek alkal
mazásai, mely csak ott szenvedett módosítást, hol a gyakor
lat eszményi élét megcsorbította és eltompította.

Tévedés volna mindazonáltal, történeti s lélektani té
vedés, e különbséget a két jogrendszer közt fejlődésük terére 
általvinni, s azt állítni, hogy, mivel a római jogban az ál
talános a különlegesnek mintegy képződménye, koronája, a 
kánoniban pedig ellenkezőleg forrása a részlegesnek az álta
lános, az előbbinek fejlődése az emelkedésnek, az eszmei tisz
tulásnak, az igazságtalanból az igazság felé törekvésnek ké
pét nyújtja, mig a második a hanyatlásnak, az erkölcsi rom
lásnak, a transcendentalis fogalmak lealacsonyodásának pél
dáját tünteti föl. Történeti tévedés, mert, a mint fentebb kimu- 
tattatott, a római jog  erkölcsi elvei nem hatották át anyagá
nak szövetét, s keretét képezik inkább, mint egyes fonalszá
lait ; mert továbbá a kánoni jog  alakulása a gyakorlatban 
ép oly kevéssé felel meg a rendszeréből következő észtani 
egymásutánnak, mint amazé; hiszen alapeszméje maga, az 
egyház határozott fogalma, is csak fejlődésének késő szaká
ban lön szabatosan felismerve, bár kétségtelen, hogy kezdet
től fogva, ha bizonytalanul is, mint czél lebegett törvényei
nek alkotói előtt; lélektani hiba, mert a kánoni jogot illető
leg azon feltevésből indúl ki, a mely különben a történetírók 
közt eddig minden ősi kort illetőleg általánosan elterjedt, 
mintha eredete századaiban, midőn megalapítói a világ bo
nyodalmaitól, ügyleteinek zavarától távol, a szegénység és 
elvonultság egyszerűségében éltek még, az eszmék világo
sabbak, a fö elvek, meg nem törve a következtetések sokszo
rosságában s eltéréseiben, nagyobb hathatósságuak lettek 
volna. Már pedig e nézet a valósággal homlokegyenest össze
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ütközik. Minden hiteles tudósítás, melyet valamely kezdetle
ges korból bírunk, minden tapasztalat, mely e tekintetben 
máig feljegyeztetett, azt bizonyítja, hogy az emberi elme 
mozgékonysága, élénksége már a műveltség igen alacsony 
szakában szintoly nagy, mint eddig elért legmagasabb fokán, 
csakhogy kisebb lévén az ismeretek tömege, melyre munkás
ságát irányozhatja, belévonja ennek körébe a képzeleteket és 
érzelmeket is, s ha kevesebb elméletet, annál több előitéletet 
s álmot eredményez; a minek folytán még kevésbé képes az 
általános elveket akár külön, elszigetelten, akár egész terje
delmükben, jelentőségükben felfogni; hiszen az elvont eszme 
olyan, mint az átlátszó test; tisztaságában, fényében csupán 
akkor tündöklik, ha a tudomány sugarai hatják át, míg egyéb
ként csak környezetének szinét viseli; és sötét időben, sötét 
alapon a homály beláthatlanságában rejtőzik tekintet elől.

Ámbár tehát e szerint teljesen^hamis azon vélemény, 
hogy a kánoni jog  történeti haladása egyértelmű a sülyedés 
menetével: annyi mégis tagadhatatlan, hogy általa akasztatott 
meg a római jogfejlődése, s hogy ez általa vezettetett hosszú 
alárendeltsége felé. A  nagy jogászok idejében is már a ke
reszténységosztotta meg a joggal a társadalom ép elemeit, 
magához vonzva a democraticus helyzetűeket és érzelmüe- 
ket, míg a magasabb állással s műveltséggel bírók a törvé
nyek pályájára léptek; később azonban, az elkorcsosodás ter- 
jedtével, miután nem maradtak elegendő erők a kétféle 
hivatás betöltésére, az egyház, mint fiatalabb, s az új eszme 
megtestesítését képező intézmény, győzött, s a római jog, 
utolsó támaszától, az ókori bölcsészettől is megfosztva, mind
inkább elhanyagoltatott, különösen mióta a kereszténység 
Constantin alatt államvallássá lön, s megvédését az eretnek
ség ellen a rend barátai sokkal fontosabb feladatuknak tekin- 
ték, mint az úgyis szétmálló társadalmi és forgalmi állapotok 
erősbítését és szabályozását. A császári constitutiók ugyan 
még mindig változtatták a jo g  egyes részeit, de legtöbbnyire 
belé nem illő, az egyházi érdekeket előmozdító határozmá- 
nyok által; a keleten, hol az államélet kevésbé volt kültáma- 
dásoknak kitéve s meg nem szakasztatott, a nagy jogászok
tól vett lendület a rendszert fenntartotta; sőt, bár a szellem, 
melyből eredt, létezni rég megszűnt, képes volt még a jo g  rö
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vid utóvirágzását is eszközölni Justinian alatt, melynek gyü
mölcse: azontúl változatlan, végleges alakja, át lön nyugatra 
Belizár olaszországi hódításai által szállítva ; midőn azonban 
a barbarok újabb támadásai s győzelmei az ősi császárság 
helyreállításának minden reményét romba döntötték, a római 
jog  a római nép sorsában részesült, s a tanok, melyeken vi
lágbirodalom szerkezete alapúit, egy leigázott, szellemileg is 
tönkre ment faj kisszerű csonka viszonyainak mérvében sor
vadtak össze.

Öt századon át ezután a római jognak nem volt egyéb 
állása, másnemű köre, mint a durva szabályoknak, melyekbe 
a müveit világot leigázott vad népek szokásai foglaltattak 
össze. Eltörpült, hagyományai megszakadtak; a tudatlan kor 
nem is érté már a nagy jogászok kifejezéseit, és rendszerök 
csekély tudomását főleg nem is azokból, de csupán a tökélet
len gyűjteményekből meríté, melyek akkor készültek még, 
mikor az összeroskadt birodalom emléke újabb volt, mint
sem feledségbe merült volna, és az elhaló műveltségnek még 
némi kétes világa derengett. Egy tekintetben, igaz, a római 
jo g  kiváltságos hatáskört nyert, a mennyiben az egyház ál
tal, mely a múltat egyedárusítá s ki tudta aknázni, a hol ér
dekében állott, hozzátartozóinak jogául mindenütt elfogadta
tott, minthogy egyrészt némi közös kötelékül szolgálhatott, 
másrészt pedig a papság minden módot felhasznált, hogy ma
gának általában tekintélyéhez illően a többi osztályoktól el- 
különzött helyzetet alkosson; de ezen használtatás folytán, 
bár egynémely szabálya többször idéztetett, sem részesült 
akármilyen művelésben; sőt az egyház növekvésével s erős- 
bülésével mindinkább alárendelt szerepet játszott, a mint a 
kánoni jog  függetlenebbé s merészebbé vált, s a vallási eszme, 
az egyedüli, mely a nemzetek akkori értelmetlenségével meg
fért, önállóbban, leplezetlenebbiil lépett fel az emberiség 
fölötti uralmat korlátlanul követelve.

A míg az egyház ezen felsőbbsége kérdésbe nem vona
tott, a római jog, mely kiválóan világi jellegű, természetesen 
fel nem támadhatott. A  viszhatás ideje azonban lassanként 
elérkezett, s vele együtt kedvezőbb sors a jog  részére. A moz
galom elején mindazonáltal nem a római rendszer lön az egy
házinak ellenében elfogadva. Olaszország, hol legtöbb nyoma
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maradt fenn , az egyháznak volt egyszersmind székhelye; 
Németországban pedig, mely a világi felek hatalmának e 
korban fészkéül szolgált, a római jo g  nemcsak idegen volt, 
hanem nagyobbára a köztársaságnak valamint a kényura
lomnak democratiája alatt alkotva, ,'még ellentétben is állott 
a társasági egyenlőtlenségen alapuló intézményekkel. Az 
ezekből keletkező hűbéri rendszer lön tehát a tizenegyedik 
és tizenkettedik századokban a zászló, mely alatt az egyház 
elleni harcz folyt, s mely lényegesen katonai természetű, 
leginkább is megfelelt az erőszakos ösztönöknek, melyek az 
emberi mivelődés második fokán, s ezen állott a hierarchia 
zsarnokságából kibontakozó társadalom, a köz szellemben túl
nyomók. De épen a kizárólag tényleges jellem, melyet az 
egyház elleni ezeu támadás viselt, lehetleníté állandó süke- 
rét; a hűbéri rendszer lassanként maga került azon befolyás 
alá, melyet megdönteni iparkodott; ostromsánczból véd- 
bástyává lön ; s a papság annál biztosabban láthatá előre 
diadalát, mert tudta, hogy ellenfelei nemzeti különleges szel
lemének meg kelle törni az egyházi szerkezet s befolyás 
egyetemességén^melyet csak hasonló általános világbirodalmi 
eszme veszélyeztethetett.

Ez eszme, az ókor hagyománya, tagadhatatlanul léte
zett; sőt a pápaság maga költötte fel először Nagy Károly 
koronáztatásánál. Csakhogy sokáig meddő maradt, mert 
megtestesítése pusztán a katonai osztály által kíséreltetett 
meg, mely természeténél fogva a társadalmi szakadozottság 
fenntartója. Azonban majdnem ugyanakkor, midőn a hűbéri 
rendszer jellege a lovagiassággá változott át, s az egyházi
nak alárendeltjévé s támogatójává lett, új elem, a polgárság, 
mely amaz ellen épen az egyház által ápoltatott s védszár- 
nyai alatt növekedett, emelkedett jelentőségre, s vállalta el a 
világiasítási szerepet. S ez elem szükségleteinek felelt meg a 
római jog. A  városok szervezete úgyis folytonos, szinte há
borítatlan fejlődésben származott az ókorból, úgyis keblük
ben lőnek emlékei, a joggyüjtemények kéziratai, ha nem is 
feledségtől, de legalább a végenyészettől megóva. Gazdago
dásuk, iparuk, kereskedelmük mozgalmas élet sokszoros vi
szonyait idézték elő, s ezeket csupán tartalomdús, a részlete



16

két felölelő jogrendszer elégítheti ki. E körülmények mind a 
római jog  új mivelésére utaltak *), s egyszersmind kitűzték 
nem csak fejlődésének irányát, de terjedésének módját is. 
Nem fegyveres erővel eszközöltetett az, rendetlenül és rögtö- 
nösen, mint a hűbéri rendszeré, hanem a béke útjain, tanítás 
és forgalom, szorgalom és munka által, mint az iparé s a va- 
gyon é ; s a nyugati császárság romlása óta először történt, 
hogy Európának majdnem minden országa azonos szabályo
kat ruházott fel vagy kizárólagos vagy törvénypótló erővel, 
az előítéletek vagy erőszak nyomása nélkül, egyedül a kö
zös érdek és felvilágosodás helyesen felfogott sugallatai 
folytán.

A glossatorok, e kor s e szellem jogtudósai, midőn a ró
mai jognak megaláztatásából ily magasztos polczra emelésé
hez járultak, nem azon módszert követék, melylyel eredetileg 
fejlesztetett, nem bővíték új tanokkal a gyakorlat igényei 
szerint, hanem ellenkezőleg, szabályai helyes magyarázatát 
kutatták, s elméletükhez iparkodtak az életet alkalmaz
tatni ** ); azt pedig nem az elvek rendszeresítése, alapul felvé
tele által, úgyszólván a jognak új alakba öntésével töreked
tek előmozdítni, hanem az egyes határozmányok körülírása 
s a szavakhoz való szigorú ragaszkodás által vélték erőltet
hetni. A  theologiai viták szőrszálhasogatásainak s az iskolai 
bölcsészet merev módszerének befolyása alatt képzett elméik 
fel nem foghatták a római jog  tisztán inductiv természetét, 
melynek nem részletei, hanem általánosításai szorultak ki
egészítésre, s így rendszerének tudományos haladását kevéssé 
mozdíthatták e lő ; másrészt viszont, minthogy az életnek sok 
egészen új alakulata jelentkezett, melyekre nem illettek az 
ókor szabályai, az ezekhez állhatatosan szító glossatorok tanai 
s a gyakorlat közti ür is nemhogy betöltetett volna, de mind

*) Mesteri ecsetelésük á a v i  g n y  nagy munkája, III. kötetének 
egész tartalmát képezi, hol mind a városi elemnek, mind a világbirodal
mi eszmének befolyása a római jog emelkedésére kimerítően tárgyalta- 
tik, s csupán ellentéte az egyházi szellemmel nincs kifejtve, ámbár ez 
szintén megemlíttetik. (III. kötet, 81. oldal s még több helyütt).

**) S a v i g n y : Geschichte des ró'mischen Reehts im Mittelalter 
(V. kötet, 201. oldal).



inkább szélesbült, a mit még ama körülmény is siettetett, hogy 
az ókori irók terjedő ösmeretével, a tudományok ébredésével 
a tudós osztály a polgáritól mindinkább elzárkózott, s a ró
mai jog  tanítóinak állása is megváltozott. S így lassanként 
megszűnt hatásuk, melynek oka s értelme sem léteztek többé; 
hiszen megfeleltek volt hivatásuknak; meg volt döntve a 
kánoni jo g  mindenhatósága; a nemzetek érdekközösségének 
nagy eszméje gyökeret kezdett vern i; következményeinek 
kifejtéséhez, rendezéséhez pedig, mely azóta négy század 
igyekezeteinek még jelenleg is távol czélját képezi, más 
tényezők szükségeltettek; s a római jog , miután eredeti fel
adatán kivíil egy második műveltségnek jelvényéül s köte
lékéül szolgált, ismét háttérbe szőrűit azon hatalmasabb 
egyetemesebb eszmék mellett, melyek az emberiség jólétének 
még a társadalmi viszonyok rendezésénél is általánosabbb 
s fontosabb követelményeit elégítik ki.

III.

Rómában, s miután uralma alá korült minden nemzet, 
melynek műveltsége a miénknek előzményét képezi, az ókor
ban általában az állam az egyénnel szemközt mindenható, 
felelősség nélküli volt. S az összeség e túlnyomosága kitűnik 
minden téren. Róma nem szült egyetlen nagy gondolkozót 
sem, ki képes lett volna az emberi tudománynak irányt adui, 
sőt csak felekezetet is alapítni; az eszmék s vélemények itt 
inkább növekedtek mint alakíttattak; magában a jogban is 
ismeretlen az egyéniségnek szentsége, mely az intézmények
nek korlátlanul vettetik alá ; s innen származott többek közt 
azon elterjedt nézet, hogy a római jog  kényuralomi hajlamú 
és szellemű.

A középkorban folytatódott az egyénnek ez alárendelt
sége. A keresztény vallásban ugyan beunfoglaltatik lelkiis
meretének függetlensége s önállósága, de az egyház, tanait 
rendszeresítve, szervezve, azt ismét teljesen kiküszöbölte. 
A mely mérvben kezébe tudta a felsöbbséget ragadni, abban 
avatkozott az élet cselekvényeibe, abban idomította elvei sze
rint az összes viszonyokat; s ha a fegyelemhez nem szokott

A római jog az újabbkori jogfejlődés. 2

17 _
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barbar népeknok s egyes hatalmasoknak megengedte is néha 
a tett szabadságát, ez mindig csak a czél kitűzése mellett s 
azért t irtént, hogy a gondolat, az indokok birodalmát annál 
korlátlanabbul kezelhesse.

A tizenötödik és tizenhatodik századokban azonban az 
emberi szellem annyira megerösbödött, hogy függetlenségé- 
nok kivívására vállalkozhatott. A szélesebb látkör, mely az 
óclassicus, s különösen a görök írók megújított ismerete 
folytán kitárult, a nyomdászat találmánya, a gazdagodás foly
tán élénkülő szellemi forgalom, a nemzetiségi eszmék ébredése, 
a vállalkozási kedv, melyet Amerika s India felfedezése ger
jesztettek, az önállósági törekvest mind elösegíték, mig az 
végre a reformatio mozgalmában kitört, a mely midőn az 
egyetemes papságot s vizsgálási jogosúltságot kimondá, ez ál
tal első sorban az egyéniség jogait emelé ki. Erezte ezt az egy
ház, valamint tudta azt is, hogy a világiasodásnak, mely a 
protestáns országokban majd mindenütt bekövetkezett, for
rása épen ezen egyéniségi szellemben rejlik ; ez ellen fordúlt 
tehát főképen, úgy zsinati végzéseivel, mint egyéb fegyvereivel; 
sőt annyira át volt az egyéni kiemelkedés veszélyességének 
meggyőződésétől hatva, hogy a jezsuita szerzetben, mely szán
dékainak legbuzgóbb képviselője s előmozdítója vala, elfo- 
gadá még a világias nézeteket s műveltséget is, csak hogy 
alapja ellen visszafordíthassa, s azt ronthassa meg. Az egy
ház pedig, midőn ellenfelei szándékairól és jellegéről van szó, 
ritkán szokott lényegüket illetőleg csalódni.

Könnyen felfogható tehát, hogy a reformatio nem kere
sett a római jogban támaszt, annak daczára, hogy két szá
zaddal előbb ez volt az egyházi szellem korlátozója. De volt 
e tüneménynek még más oka is. Az imént érintett egyéni
ségi mozgalom hosszú ideig a vallásos és a gyakorlati térre 
szorítkozott. A  tudományos módszerre sokkal később hatott 
á t ; itt a régi irók tanulmányozása s a keletkező felett túl
nyomó miveltségük hosszú ideig fentartotta az ősi gondolat
menetét, a tekintélyek tiszteletét, az elméletek aggodalmas
kodását. A  római jog  művelése pedig már főleg tudományos 
színezetű s czélu volt, s természetesen egészen az ókor vizs- 
gálásából keletkezett eszmék befolyása alatt állott. S így, 
bárminő kitűnők voltak is magyarázói, Politianus, Alciatus,
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Haloander, s különösen a tizenhatodik század végén Cujacius, 
bármint hatoltak valóban a római jogászok szellemébe, még
sem hozhatták rokonságba a század eszm éivel; kitisztázták 
a gyűjtemények szövegét, halhatatlan érdemet szereztek az 
által, hogy összehasonlították a régi irók állításaival, s a se
gédszereket összegyűjtötték a későbbi korban bekövetkezendő 
történeti Ítészét számára, de nem sikerült független iskolát 
alapítniok, annál kevésbé a római jogból a kor életének 
megfelelő tudományos rendszert fejleszteniük.

Különben ez aligha eszközöltethetett volna általok, 
bármennyire fokozták volna már is oly kitűnő munkásságu
kat, mert ellenkezett a dolgok természetével. Csupán a köz
ügy korlátlan felsőbbségével az életben egyezhetett meg a 
jo g  kétségbevonhatlan elsősége a tudományok közt; a jo g 
tudomány annak folytán volt „divinarum atque humanarum 
rerum notitia“ a rómaiaknál, mert isteni és emberi tekintély 
foglalatját képezte az állam. E feltét hiányzott a tizenhatodik 
században. Az állam megszűnt alap és ok lenni, eszköznek 
tekintetvén m ár; a jo g  sem maradhatott elemezetlen eszmei 
központ, hanem helyére utaltatott a többi másodlagos fogal
mak közé. Tanai a bölcsészeinek lettek ágává, s rendszere 
más-más alakot öltött az egyes gondolkodók elméletei szerint.

Igen természetes, hogy az egész tudomány elvesztvén 
így önállóságát, a jog  eszméje sem maradhatott független. S 
csakugyan minden jogbölcseleti rendszerben Leibnitzétől, 
mert Grotiusé, mely a többinek mintegy bevezetéséül szolgál, 
nagyrészt még régi fogalmakon alapúi, — Kantéig és Hege
léig, a felállított alapeszmék metaphysikai természetűek ; 
nem elemzés által nyerettek, hanem az általános bölcselem 
a p r i o r i  felvett elveiből vezettettek le *). Ennélfogva a 
metaphysikai eszmék közönséges hiányában szenvedtek : el- 
mosódottak voltak. A rómaiak az igazság és méltányosság 
eszméit nem igen elemezték; megelégedtek köznapi értelmük 
határozatlanságával; a jogbölcselők, _midőn azokat magasab
bakból leszármaztatták, s az emberiség egyetemes ezéljával

*) Ezt Kant igen határozottan mondja ki. Metaphysische Anfangs 
griinde dór Rochtslehro. Einloitung II. Von dér Nothw ondigkeit einer Aló 
t aphysik dér Sitten.
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vagy cselekvőségével hozták összeköttetésbe, de azzal, hogy 
az egyetemes czél vagy cselekvőség tulajdonképen micsoda, 
tisztába jönni nem tudtak, e határozatlanságot bizonytalan
sággal cserélték fel. Ennek folytán, a mint fel kelle a részle
letek épületét emelniök, tétovázók voltak ^következtetéseik, 
minthogy ezeket nem lehetett az általános eszmék tartalmá
ból szigorúan igazolni,'s a fő előzmények elmosódott volta 
mellett a szabatos iskolai okoskodás alkalmaz hatatlannak bi
zonyult. A mint tehát rendszereik vázlatára került a dolog, 
kénytelenek voltak tartalmához az anyagot kölcsön venni: 
s minthogy az élettől meszebbre távoztak, mintsem hogy 
abból meríthettek volna, a római joghoz folyamodtak. De épen 
mivel idegen szándékkal, előre meghatározott saját czélból 
fordultak hozzá, s inkábu azt tekinték, mi illik elméleteikbe, 
mint azt, a római jog  valamely ágazatának mi a valódi jelen
tősége, félreértették, félremagyarászták tanait, elferdítvén 
mási’észt saját rendszereiket is, és a jogtudományt azon za
varos állapotba ejtették, mely e kísérlet elején eeseteltetett.

A  gyakorlat e hosszú idő alatt szervezetlen maradt. A 
nemzetiségek tömörülése be volt nagyobb részt fejezve, az ál
lamoké még nem. A  középkori egyházi befolyás, a hűbéri osz 
tály-egyenlőtlenség, a barbar röghöz kötöttség, mind fennál
lottak még, hol nagyobb, hol kisebb mérvben, bár a szabad 
egyéniség szellemének következményei körüket napról nap
ra szükebbre szoríták ; e források száma, melyet a mindenütt 
bőkezűen osztogatott királyi privilégiumok s a pénzügyi sza
bályok hada szaporítottak, szinte lehetlenné tevék tartalmuk 
pontos és kimerítő ismeretét, mig gyakori összeütközéseik a 
zavart bonyodalmasabbá tevék ; és a bíróságok önkénye és 
eljárásuk titkos volta a jog i szervezet összes működését ho
mályba s kétségbe burkolák. Ez állapot tartható volt, mig 
főleg más kérdések érdekelték inkább, a kedélyeket; de mi
dőn ezek, a lelkiismeret függetlensége, a királyi hatalom foka, 
az aristocratia helyzete, hol jobbra, hol balra eldőltek, az el 
mék a társadalmi viszonyokra irányultak, és ezek tisztulásá
nak ideje bekövetkezett. Elősegíté ezt a többnyire túlnyomó- 
ságra vergődött korlátlan királyság, mely csak akkor lehe
tett valóban az, ha alattvalói is egyenlő szolgaságba siilyed- 
te k ; s végre megragadta a bölcsészet is a közvélemény
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figyelmét, épen az ellentétek által, melyeket a létezővel szem
ben feltüntetett; sőt gyakran leginkább a túlzások folytán, 
melyekkel a kornak tapasztalatok által még le nem hangolt 
államférfiaiban úgy, mint népeiben, magasztos várakozást 
gerjesztett, s melyeknek támogatása végett módszere által 
a tevőleges tudományokban eszközölt előmenetelre sikeresen 
utalhatott.

Mind e tényezők, melyek a tizennyolczadik század vé
gén a franczia nagy forradalmat idézték elő, s általa elsöpörték 
a régi rendszerek csaknem minden maradványait, hatásukat 
a jogra  már valamivel előbb éreztették, a codificationalis esz 
me alakját öltvén magukra. Az eszme, rokon lévén a kor 
hajlamaival, viszhangra talált, s rövidebb, hosszabb vajúdás 
után a törvénykönyvek legtöbb országban létre jöttek. Bennök 
három elem különböztetendő m eg : a nemzeti rész, mely több
nyire inkább az anyag felosztásában nyilatkozott, s a tarta
lomban a személyi állapotok rendezésén kivül aránylag ke
vés határozmányra szorítkozik ; a bölcseleti rész, mely szel
lemüket, irányukat képezi; s a római jog, melyből szabályaik 
többsége meríttetett, vagy a mely szerint még gyakrabban 
utánoztatott. Nevezetes azonban, hogy e három eszme a tör
vénykönyvekben sokkal inkább összhangba hozatott, mint 
az elvont bölcseleti rendszerekben , s a római jog  felfogásá
ban is, bár nagyrészt ezekéből vétetett át, kevesebb hiány 
észlelhető. E látszólagos rendkivüliségnek magyarázata pe- 
pedig a gyakorlat kiegészítő s kiegyenlítő erejében rejlik: 
mert az élet a kimondott elvekből és szabályokból gyakran 
oly következményeket fejleszt, melyeknek csirája bennök 
lappangott ugyan, de észre nem vétetett,'vagy csak homályo
san éreztetett első szerzőik által: s a tanok és tételek is, me
lyeket szűk felfogású jogászok netalán megcsonkítva alkal
maztak, visszanyerik jelentőségüket s nyomat ékukat, mihelyt 
mélyebb belátási! utókor vizsgálata alá kerülnek; hiszen ér
telmüket nem annyira a megalapítók, mint a felfogók ala
nyisága határozza meg.

A rendszeres törvénykönyvek 4| kétségen kivül égető 
szükségnek feleltek meg, s nagy haladást jeleznek. Mind
azonáltal nem igazolták, nem is igazolhatták a reményeket, 
melyeket alkotóik gerjesztettek, midőn, azt hívén, hogy a



forgalom minden keletkezhető viszonyait kimerítették, ama 
következtetéseket vonták, hogy a jogot minden készületlen 
számára teljesen hozzáférhetővé,*s bárki által bonyolult ese
tekben is alkalmazhatóvá tették, é3 hogy további fejlődésé
nek már lehetségét is tökéletesen kizárták. Ennek folytán 
az igények kielégítése után nemsokára a csalódás követke
zett be, melynek érzete, vállvetve a franczia forradalom ta
nai ellen támadó viszhatással, s gyámolítva az egyéniség' 
szellemtől, mely most már haladása akadályát észlelé az 
imént belőle kiindult feltétlen általános egyenlőségi eszmében, 
a jogtudomány terére hatván át, új iskola alapjait veté meg, 
melynek fő tételét a jogi fejlődés határtalan voltának bizo
nyítása képezé. Ennek támogatására első sóiban természe
tesen csak a történet szolgálhatott, s az új irány csakugyan 
nevét is ettől nyerte. A  történeti kutatások ismét kidombo- 
ríták a jogtudomány folytonosságának s‘ szakai összefüggésé
nek eszméit, s szükségképen a nagy római rendszerre vezet 
tek vissza, melynek befolyása alig szűnt meg valaha, s mely 
csupán azért tűnt néha szem elől, mert a módosuló viszonyok 
szerint más-más eszméje jutott fölszinre, s gyakorolt hatást. 
Oly nagy szerep azonban még nem esett osztályrészéül a 
nyugati császárság megdőlte óta, mint a történeti iskola alatt. 
Mert addig mindig csak részben s legfölebb azon alakjában 
vétetett tekintetbe, melylyel ajustiniani törvényhozás foly
tán bírt; az új irányt követő tudósok ellenben összes tartal
mát s fejlődését tanulmányozták s fogták fel. De még sok
kal többet tettek; eltulajdonították a nagy jogászok szelle
mét, s bevégzék művöket, kiegészítvén a csonkán maradt 
tanokat, s a római jog  rendszerét a belső következetesség 
igényei szerint teljesen szervezvén. Igaz, hogy a gondolat-me
nettől, melyhez ezen óriási munka fáradalmai alatt hozzá
szoktak, nehezen bírtak megválni, s hogy az ókor példái be
nyomásainak engedve, irányukat néha a józan Ítészét szabta 
határokon túl is követték, mint a midőn a szokásjogi öntu
datlan primitiv fejlődési modort az újkor határozott czélu s 
előre kiszámítható eredményű codificationalis eljárása fölé 
helyezték, és szinte sajnálattal emlékeztek vissza a régi jó  
időkre, mikor a polgárok kitünőbbjeihez még csak épen úgy 
folyamodtak a szomszédok jogtanácsért, mint háziszerekért
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az egerek ellen*J; mindazonáltal a jogtudománynak megmér
hetetlen szolgálatokat tettek, melyek közt nem legcsekélyebb 
azon lelkiismeretes józan itészeti szellem felköltése, melynek 
élénk fuvallata a tudemányt folyvást mozgásban tartva, azt 
mind a mai napig megmentette a tespedés veszélyeitől. Az e 
szellemen alapuló ecleeticismus képezi egyszersmind c téren 
az utolsó eredményt, melybe felvétetett mindaz, a mi bárme
lyik rendszerben jónak látszott, a nélkül, hogy bármelyik
nek elvei s módszere kötelezökiil elismertettek volna; mintegy 
kísérletül, mely eszmék jegeczescdnek össze, ha erőszakosan 
szét nem választatnak valamely előleges elmélet egyoldalú
sága szerint; s a mely jele, hogy az elmék minden eddigi 
álláspontot túlhaladva, kénytelenek ideiglen a tudományos 
kétkedésre s vizsgálódásra szorítkozni, mig mélyebb alap
igazság felfedezése által több világot nyernek, mely majd 
lehetségessé teszi a viszonyoknak az új szervezéshez elkerül- 
hetleniil szükséges egyetemes átnézetét.

IV. •

A  római jog , és, a mennyiben nyomdok űt tapossa, az 
újkori jogtudomány is, a jog  eszméjét a társadalmi viszonyok 
rendezésénél egyetemesnek s kizárólagosnak tekinték, s leg- 
fölebb csak a rokon méltányosságé által engedék némileg 
korlátoltatni. Az emberi cselekvőséget teljesen szabadnak té- 
telezék fel, csupán alanyi indokait ismervén el, s csak ezek 
módosítására tulajdonítván a körülményeknek is befolyást; 
mig a jogelveket oly általánosoknak vélték, hogy lehetőnek 
tartották a gyakorlati f viszonyokat uralmuknak feltétlenül 
alárendelni.

Az emberi munkásság terjedtével azonban, a mint az 
egyes foglalkozások egymástól mindinkább különváltak s 
önállóságra vergődtek, körükben folyton gyakoriabbakkká 
váltak az esetek, melyek a mindennapi élettől annyira eltér
tek, hogy semmiképen som voltak a közönséges szabályok

*) A mint C a t o felöli egy auecdotából kitűnik. Lásd Fragmenta 
Catoniana, a H ú s c h k e által kiadott gyűjtemény 2. oldalán.



24

alá vonhatók; s lassanként elismert szokások halmaza kelet
kezett, melyek a jog  általános határozmányaival is gyakran 
ellentétben állottak. így  fejlődtek a bánya-, váltó,- kereske
delmi törvények, s legújabban, a telekkönyvi intézményből, 
az ingatlanokat illető jo g ; mely ágazatok mindegyike külön 
rendszert képez, saját alappal bír, s egyéni irányzatú. Mind
azonáltal ama korban, midőn a jogtudománynak még jelen
leg is dívó fogalma alakúit, terük oly félreeső, tömegük 
aránylag oly csekély volt, hogy nem igen részesültek figye
lemben az elméletek felállításánál, minthogy a zavar s alkal 
matlanság, melylyel tekintetbevételük járt volna, úgyis 
nagyobbnak látszott, mint tényleges fontosságuk Sőt alig is 
kelthetett aggodalmat a különállás, melyet elfoglaltak; hi
szen elfogadott igazságnak tekintetett, hogy nincs szabály 
kivétel nélkül; míg a törvény újabb fogalma, mely az ok s 
okozat változatlan egymásutánján alapúi, alig volt ismeretes, 
és a történetben sem vonatott még kérdésbe az esetlegesség 
csodás tana. Jelenleg pedig, midőn szaporodtak, s jelentősé
gük egyre növekszik, nyomatékük ugyan éreztetik, s magya
rázatukra több kísérlét történt már, de a jogelméletek álta
lános szétmállása közepett még nem sikerült az őket megil
lető helyet kimutatni, s összeköttetésüket a tudomány egyéb 
tanaival teljesen felvilágosítni.

Mindazonáltal, ha e különálló rendszerek a jog  egyes 
szabályai általánosságának útját állják, ha például a váltójog 
nem felel meg a szerződések elméletének, sem a telekkönyvi 
alakiasíágok a tulajdonszerzésének, s a hajlam, mely újab
bak fejlesztésére a jelenlegi jogállapotok jellegeként mutat
kozik, minden egységes rendszer alakítása elé akadályokat 
gördít, magok a jog  s a jogtudomány eszméi keveset szen
vednek tölök; részint mert módszerük reájok is áthatott, ré
szint mert csak elveinek bizonytalansága engedi meg, hogy 
kiterjesztessék föléjök a jognak szintén határozatlan s épen 
ezért nyúlékouy fogalma. .Sokkal többet ártott az ódon jogi 
módszernek egy másik, teljesen tudománynyá képzett, rend
szer, mely alig egy század előtt keletkezve, az elméleti ta
nulmányok közt páratlan gyorsasággal növekedett, s most 
erőteljes ágaival nagy részét födi azon térnek, melyben ad
dig egyedül a jogelvek vertek gyökeret.
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S e tudomány nem egyelj minta közgazdászat, a va
gyonnak, az emberi anyagi szükségletek fedezése eszközei
nek tudománya. Kiinduló pontja : az egyéni egyenlő önzés ; 
tárgya : a munka s eredményei; tartalma : annak kimutatása, 
hogy a vagyon szerzésének s felosztásának bizonyos törvé
nyei vannak, melyeket semmi emberi igyekezet meg nem 
másíthat; czé lja : a társadalomnak e törvények alapján 
olyatén rendezése, hogy minden egyén kívánalmai kielégit- 
tessenek a nélkül, hogy lehetlenné váljék a többiekéinek be
töltése. Szakai, bár sokkal rövidebb idő lefolyása alatt, csak
nem oly számosak, minta jogtudományéi; szinte egy száza
dig a gyakorlat férfiai által sejtve, kik észlelték, hogy bizo
nyos viszonyok minden módosításukra irányzott rendsza
bályaikkal daczolnak. megteremtetett elvont alapon egy nagy 
lángész nyugalmas elmélkedése által. Nemsokára gyakorla
tilag alkalmaztatott, s az élet fejleményei viszont elveire 
hatottak vissza, s részletes következtetésekhez szolgáltattak 
anyagot; utóbb szintén összekapcsoltatott bölcseleti rendsze 
rekkel ; majd kiváltak összeségéből egyes tanok, s külön je
lentőségre emelkedtek; mig ismét összítés folytán a jog e l
veivel éles ellentétben álló communista elmélet alakúit belőle. 
Ez képezi a közgazdászainak utolsó szerves fejleményét, 
melynek alkalmazhatlanságából kitűnt a benne alapul elfo
gadott elvek elégtelensége a társadalmi viszonyok végleges 
rendezésére, s a melynek folytán művelői is tárgyalása ha
sonló eclecticus modorához járultak, amilyen a jogtudom á
nyokat illetőleg már valamivel előbb túlnyomóságra jutott.

A közgazdászat azonban önálló fejlődésén kivül is je 
lentőségre tett szert, kivált azon gyakorlati hatás által, mely- 
lyel, ha a jogtudományban még nem is, de a jogéletben min
denesetre módosításokat eszközölt. Már a jogalkotó szokás 
elismerése által is, úgy a mint azt a történeti iskola értel- 
mezé s megállapítá, a közgazdászai elemnek tétetett enged
mény; m ert hiszen a nép közvetlen jog i befolyásának tana 
napjainkban, midőn azt állítólagos közvetlen törvényalkotási 
jogából leszármaztatni már senkinek sem jut eszébe, egye
bet nem  jelenthet, mint azt: hogy némely társadalmi viszo
nyok a hivatalos törvényhozó tudtán s akaratán kivül kelet
kezhetnek, nincsenek az elvont jogeszme önkényének alá

Pu1$zky : Római jog.



votvo. Még határozottatban nyomták a közgazdasági elvek 
jellegüket azon különvált jogok rendszereire, melyek föntebb 
emh'ttettek, s hol az általános szabályoktól eltérést okozó kö
rülmények, bár nem kizárólag, de nagyobbrészt közgazdá
szat! természetűek Do jogi tekintetben a közgazdászat! 
eszmék a szerződési tan terén voltak legtermékenyeb
bek, a hitel fogalma folytán, melyet ott meggyökereztették, 
s mely a régi szerződési elméletek fölé növekedve, csaknem 
mindnyáját beárnvékolá A római jog  szerint ugyanis szer
ződés, sőt egyáltalán jogviszony, csak határozott s egyszer
re létező személyek közt volt megalapítható; a hitel, a sze
mélyek alanyiságát a tőkéével pótolván, melyet egyszerűen 
mint emberi szükségeket fedező eszközt tekint, ez által létre
jöttének egészen új, sokkal tágasabb körű feltéteit szabja. 
8 csakugyan az újkori társasági jog , a részvénytársulatok, a 
váltó, a papírpénz, mind kimagyarázliatlau rejtélyek a római 
jogelméletei szerint, s olyanok is maradtak azon jogtudó
sok előtt, a kik a jelen fejleményeit egy ezer hatszász év alött 
létezett társadalom szemein át szeretik tekinteni.

Az érintett szakokban, hol a közgazdasági eszmék a 
jogiakkal egyesültek, az élet a tudományt határozottan meg
előzte. S ez természetes; a szemközt álló elméletek sokkal 
merevebbek, hajthatatlanabbak mint a tények; ezek lánczo- 
Jatot képezvén a társadalmi viszonyokon végig, számos érint
kezési ponttal bírnak, melyeket kimutat a gyakorlat; amazok 
ellenben, tanaikat központi elveik köré tömörítvén, minél ki
sebb felülettel jelenkeznek, melyen át kölcsönösen egymásra 
hathatnának. Ellentétük csupán úgy szüntethető meg, ha 
mind a ketten közös magasabb elvre vezettetnek vissza, mely
nek mind a ketten következményei és képződményei.

S valóban, ez be is szőkí ti következni a tudomány ha
ladásával. Már a csillagászat egyesült a dynamikával; a phy- 
sika részei mindinkább közelednek egymáshoz; az elméleti 
tudományokban is, az észtan a lélektannal szorosabb viszony
ba fűződik; sőt napról napra szaporodnak a jelenségek, me
lyek szerint ez az élettannal azonosodnék. S ugyanez ered
ményre kell a jog s a közgazdászat tudományainak jutni. A 
mint a történet fejlődéséből mindinkább kiderül, hogy az em
beriség haladása szabályoknak van alávetve, szűnni kell a



jogeszme feltétlen s önkényes voltának; a mint az egyenlő- 
ségi törekvések szilárdításával, s a béke szellemének terje
désével mind általánosabban elismertetik, hogy az egyéni ér
dek a társadalméval, a nemzeti fejlődés az emberiségével 
egybevág, kiviláglik a közgazdászat! anyagi önzési eszme 
hiányossága. S az elmék lassanként egy magasabb eszme 
méltánylásához szoknak, mely napról napra nyer a közvéle
ményben, az egyetemes haszonra törekvéséhez, mely gya
korlatilag már jelenleg is zsinórmértékül tekintetik, vala
hányszor valódi javítás forog szóban, s nemsokára elméleti 
megdönthetetlen igazságként fog szerepelni. Ezen fog  azután 
a társadalmi tudomány, mint az emberiség öntudatos fejlő
désének tudománya, felépülhetni, melynek a jog s a közgaz
dászat két, bár külön, de együtt egy egészet képező s egy 
czélra irányuló vizsgálati módszerét képviselendő

Fel kell tehát a tudománynak hagyni a jog  elvont, ki
zárólagos, metaphysikai elvével, a mint felhágy az egyéni ön
zés rideg gondolatával is. 8 a római jog mely amannak mind
végig megtestesítését képezé, így kénytelen a szerepből ki
esni, melyet két ezredévig viselt: alapja többé nem lehet a 
jogtudománynak, miután ez már nem mint a társadalom ura 
s korlátozója, de mint eszköze s fegyvere jelenkezik az álta
lános jóllét kivívására. Helyzetének e változása pedig nem 
lealacsonyodás Anyagából mitsem veszít; az elvont eszmék, 
melyektől megfosztatik. úgyis pusztán nemlegesek ; tartalma 
megmarad, s csupán rendszere módosúl az új viszonyokkal 
öszhangban; hiszen a fogalmak, mint az anyag parányai, 
megmásíthatlanok s örökösek; csakhogy, valamint ezek a 
szerves testek mindinkább összetett során végig, úgy ők is 
új meg új alakot öltenek a tökélyesedés megfoghatlan, de 
élő törvénye szerint, a folyton magasztosabbakká váló esz
mékben, s az elméleteknek és rendszereknek egyre kielégí
tőbb s a valót nemzedékről nemzedékre inkább megközelítő 
fokozatában


