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Az elmúlt évtizedek kutatási eredménye-
it hasznosító, az európai jogi kultúrához 
mindig is ezernyi szállal kapcsolódó magyar 
magánjog, jogtudomány, illetve jogi oktatás 
fejlődésének német nyelven történő, részle-
tekbe menő ismertetése aligha túlbecsülhető 
jelentőségű. A magyar magánjogfejlődés a 
jog organikus fejlődésének szembetűnő példá-
ja. Ez tükröződik egyrészt abban, hogy ha-
zánkban sohasem került sor a római jog re-
cepciójára, másrészt pedig abban, hogy bár 
számos tervezet készült (amelyek közül az 
1928-ból származó, 2171 paragrafusból álló, 
írott szokásjogként funkcionáló Magánjogi 
Törvényjavaslat volt a legjelentősebb), a ma-
gyar magánjog kodifikálására csupán 1959-
ben, a hatályos Polgári Törvénykönyv megal-
kotásával került sor. A kodifikálatlan hazai 
jognak évszázadokon át a szerkezetében a 
gaiusi institúciórendszert követő szokásjogi 
gyűjtemény, a Tripartitum képezte az alapját. 
A hazai jogfejlődést bemutató fejtegetés ko-
moly értéke, hogy nem csupán a tételes jog 
fejlődését, hanem a jogtudomány és a jogi 
oktatás történetét is behatóan tárgyalja, példá-
ul a legújabb kori magyar romanisztikából 
Visky Károly, Brósz Róbert, Pólay Elemér és 
Diósdi György nemzetközileg is nagyra érté-
kelt munkásságát méltatva. 

Az olvasó a továbbiakban az alábbi orszá-
gok magánjogfejlődéséről tájékozódhat: Len-
gyelország, Csehszlovákia, Csehország, Szlo-
vákia, Görögország, Bulgária, Szerbia, Monte-
negró, Havasalföld és Moldávia, Románia, 
Jugoszlávia, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-
Hercegovina, Macedónia (mindenekelőtt a 
szerző saját, korábban publikált kutatásai 
alapján), Albánia, Törökország, Ciprus, Orosz-
ország 1918-ig, Szovjetunió, Oroszország 1991 
után, Ukrajna, Moldova, Belorusszia, Észtor-
szág, Lettország, Litvánia, Grúzia, Örményor-

szág és végül Azerbajdzsán. Ez a rész számos, 
a magyar és a külföldi olvasóközönség számá-
ra egyaránt alig hozzáférhető szakirodalmat 
használ fel, illetve információkat tartalmaz. 

A mű tartalmi mondanivalóját rövidítés-
jegyzék, nagy gonddal összeállított, számos 
tételt tartalmazó, többnyelvű irodalomjegy-
zék, valamint részletes forrás-, név-, cím- és 
tárgymutató egészíti ki. 

Hamza Gábor immáron második, német 
nyelven megjelent, az európai magánjogok 
fejlődését a külföldi szakirodalomra tekintve 
is párját ritkítóan széles horizontban és impo-
náló adatgazdagsággal bemutató munkája 
újabb mérföldkövet jelent a téma szakirodal-
mában. A könyvészeti szempontból is figye-
lemreméltó, elegáns, a legújabb idevágó ku-
tatási eredményeket publikáló mű számot 
tarthat a római joggal, magánjogtörténettel 
és jogösszehasonlítással foglalkozó szakembe-
rek körén túl a történészek, és valamennyi, az 
európai jogi kultúrát, illetve a római jognak 
az európai jog fejlődésében játszott, aligha 
túlhangsúlyozható szerepét megismerni kívá-
nó olvasó érdeklődésére is. (Hamza Gábor: 
Wege der Entwicklung des Privatrechts in Eur
opa. Römischrechtliche Grundlagen der Privat
rechtsentwicklung in den deutschsprachigen Län
dern und ihre Ausstrahlung auf Mittel und Ost
europa, Passau: Schenk Verlag, �007, �64 p.)
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Demeter M. Attila: 
Republikanizmus, nacionalizmus, 
nemzeti kisebbségek

A könyv a szerző korábbi politikafilozófiai 
munkásságának szerves folytatása. E munkás-
ság tematikája már első tanulmánykötetében 
kialakult: a politikai közösség antik és modern 
fogalmának, valamint liberális és kommuni-
tárius értelmezésének összevetése, folyamatos 
reflexióval a kelet-közép-európai nemzeti, 
nemzetiségi, kisebbségi kérdésre, és ennek 
sajátos összefüggéseire a politikai közösség 
fogalmával. (A jó államtól a demokratikus ál
lamig c. kötetének ismertetését lásd a Magyar 
Tudomány 2002/11 számában.) Az első kötet 
politikafilozófiai esszéinek tematikája nem 
változott az évek során, a kifejtés módja azon-
ban az időközben közölt tanulmányokban 
egyre szisztematikusabbá vált, mígnem a 
szerző e legfrissebb művében eljutott egymás-
sal is összefüggő témáinak egyöntetű, mono-
grafikus földolgozásáig.

A három fő fejezetre, bevezetőre és a konk-
lúziók levonását szándékoló utószóra osztott 
monográfia már első oldalain fölveti a 19. 
századi kelet-európai nemzetiségi kérdés és a 
mai nyugati multikulturalizmus párhuzamai-
nak és különbségeinek kérdését, amely a szerző 
munkásságának egyik fő jellemző tematikus 
vonása. Demeternek jó érzéke van ahhoz, hogy 
meglássa a mai angolszász politikafilozófia, a 

magyar politikai gondolkodás 19. századi 
öröksége és a mai magyar társadalomtudomá-
nyok egyes közös toposzainak összefüggését, 
és ebből önálló következtetéseket vonjon le. 
A kortárs politikafilozófia irányzatainak pusz-
ta adaptációján, tankönyvszerű összefoglalásán 
messze túllépve, térségünk politikai közössé-
geinek problémáit mindig szem előtt tartva 
fogalmaz ott is, ahol igénytelenebb szerző meg-
elégedne a szóban forgó irányzat nézeteinek 
puszta ismertetésével. A bevezetés főként Will 
Kymlicka és Charles Taylor alapján ismerteti 
a kommunitárius liberalizmuskritikát a poli-
tika napjainkban megfigyelhető szerkezetváltá-
sának, az identitáspolitikák és a globalizációs 
mozgalmak megjelenésének kontextusában.

Demeter már e jelenségek előzetes áttekin-
tésekor is a politikum és a magánélet határai-
nak átértelmeződésére helyezi a hangsúlyt, és 
fölvillantja a modern republikánus hagyo-
mány lehetséges szerepét a politikai közösség 
fogalmának újradefiniálásában. E hagyomány 
majd a kötet végén kerül elő ismét hangsúlyo-
san, a közszféra és a magánélet határainak 
megkérdőjeleződése viszont már az első, az 
európai nacionalizmusról szóló nagy fejezetben 
fontos szerepet kap. A szerző a jelenség szü-
letését a francia forradalom nacionalizmusba 
átnövő patriotizmusának történetén keresztül 
mutatja be, amely párhuzamos az állam és a 
társadalom közötti különbség időleges meg-
szűnésével a forradalom évei alatt. A fejezet 
egyik súlypontja annak a folyamatnak a be-
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mutatása, melyben a közös nyelvnek az állam 
demokratizmusából levezetett igényéből adó-
dóan a politikai közösség és a (francia) etnikum 
először válik eggyé az európai történelemben. 
(Demeter főként Benjamin Constant néze-
tein alapuló kritikáját a francia forradalom 
tárgyában külön kötetben is kifejtette kevés-
sel jelen munkája megjelenése előtt. Lásd: 
Demeter M. Attila: Írástudók forradalma. 
Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó, 2004.) 
Az első fő fejezet hátralévő részében – A nem
zeti eszme spiritualizálódása – Demeter a 
francia forradalomnak az európai, elsősorban 
a német nemzeti eszme kialakulására gyako-
rolt hatását elemzi, elsősorban német példák 
és klasszikus szerzők – Fichte, Renan és Mein-
ecke – alapján. Végső következtetése szerint 
a demokratizmus, a népszuverenitás francia 
típusú intézményesítésének a következménye 
az erőszakos (nyelvi) asszimiláció, amelynek 
gátját csak az így értelmezett demokratikus 
rendszer liberalizálása képezheti.

A következő korszakok demokratizmust 
kiegészíteni hivatott liberalizmusának fő pél-
dáit a kötet szokatlan módon, a magyar po-
litikai eszmetörténet hagyományából meríti 
második, meglehetősen rövidre fogott, fő feje-
zetében. (A keleteurópai kisállamok és a nyelvi 
nacionalizmus.) A 19. századi liberalizmus 
példájaként fölhozott Eötvös József és a kisebb-
ségi kérdés 20. századi liberális megoldásának 
megfogalmazójaként idézett Balogh Artúr 
munkásságának vizsgálatakor szembesíti az 
olvasót Demeter azzal, hogy a nemzetiségi 
vagy a kisebbségi, például nyelvi jogok vissza-
vezethetősége az egyéni jogokra mennyire 
problématerhelt gondolat. Szövegrekonstruk-
ciója és elemzései szerint Eötvös egyértelmű-
en a(z egyéni) jogoktól megkülönböztetett 
hatalmi kérdésként tekintett a nemzetiségi 
kérdésre, Balogh Artúr pedig mindvégig hú-

zódozott a kollektív jogok gondolatától, min-
den ilyesmit az egyéni jogok kiegészítésének 
tekintve. Baloghot éppen ez vezeti arra, hogy 
az általa is hirdetett önrendelkezést és az ebből 
adódó autonómiakövetelést (Eötvös eredetileg 
más helyzetben kialakult véleményével meg-
egyezően) hatalmi-kormányzati tényezőnek 
gondolja, az egyéni jogok kiegészítéseként, 
de azokból nem levezethetően. Az e fő feje-
zetben foglalt eszmetörténeti fejtegetések oda 
konkludálnak, hogy a kisebbségi kérdést nem, 
vagy nem kizárólag az egyéni jogok között 
lehet megoldani; az a kezdettől fogva tárgyalt 
alapproblémának, a politikai közösség szerke
zetének, mibenlétének újragondolását igényli.

A könyv utolsó, legrészletesebben kidolgo-
zott fő fejezete éppen e ponton, a kollektív 
jogoknak az egyéni jogokra és a politikai kö-
zösség szerkezetére gyakorolt hatásának tár-
gyalásán keresztül folytatja a gondolatmene-
tet. A két világháború közötti közép-európai 
kisebbségi problémáról szóló Balogh Artúr-
szövegek és a mai, valójában körülbelül a 
hetvenes évektől máig megjelent angolszász 
fejtegetések között ugyan érezhető bizonyos 
tematikai ugrás, amit a fejtegetés elvontabbá, 
konkrét példákkal kevésbé élővé válása is föl-
erősít, a tárgyalt problémák elméleti párhuza-
ma azonban meggyőző, és áthidalja e törést. 
Demeter itt tér vissza részletesebben az iden
titáspolitikáknak már a bevezetőben is emlí-
tett problémájára, amelyet a jogok belátha-
tatlan szaporításában és a magánélet határa-
inak folyamatos bizonytalanná tételében lát. 
A fejezet legnagyobb részét Vernon van Dyke 
1977-ben megjelent, nagy visszhangot kivál-
tó írásának és az azóta arra született liberális 
választípusoknak az ismertetése tölti ki. (Köny-
ve megjelenése után Demeter kezdeménye-
zésére került sor arra, hogy e vita napjainkban 
mintegy újra lefolytatódjék. Van Dyke tanul-

mányának magyar fordítását és az arra való 
mai reflexiókat lásd a Kellék című folyóirat 
Demeter szerkesztésében megjelent 26. Egyén, 
állam közösség c. tematikus számában, 2005-
ben.) Van Dyke Az egyén, az állam és az etnikai 
közösségek című tanulmányában az általa el-
ismerendőnek tartott csoportjogoknak listá-
járól beszél, amely végső soron sohasem lehet 
teljes. A liberális válaszok majd mindegyike 
közvetlenül vagy közvetetten a jogok infláció-
jának veszélyével fenyegető sokféle csoportjo-
got igyekszik korlátozni, ugyanakkor részben 
az egyéni jogokkal megalapozni a csoportjogo-
kat, részben az egyént védeni a hatalmi ténye-
zővé vált saját csoporttal szemben. (A legka-
rakteresebb idézett szerző mindkét tekintetben 
Chandran Kukathas, aki csak az egyén jóléte 
érdekével indokolható csoportjogokat tartja 
helyesnek megadni, és azt is csupán a csoport-
ból való emigráció azóta klasszikussá vált egyéni 
jogának mint kontrollmechanizmusnak fönn-
tartásával.) A csoportjogok melletti érvelésben 
Demeter láthatóan leginkább a Will Kym-
licka által kifejtettekhez áll közel. Kymlicka 
argumentációja az egyéni választás puszta le-
hetőségének kulturálisan kódolt voltán, végső 
soron az egyén kulturális beágyazottságának 
antropológiai előfeltevésén alapul, amelyből 
kulturális jogokat vezet le. (A saját kultúrában 
való szocializálódás jogát éppen a majdani 
egyéni választás érdekében kell biztosítani, 
ami csak a csoportjogokkal lehetséges.) A 
fejezet komoly terjedelmet szentel azoknak a 
feszültségeknek és lehetséges megoldásuknak 
is, amelyek a csoportjogok elfogadása esetén 
egyén és csoport, egyén és állam, csoport és 
állam között szükségképpen föllépnek.

Demeter konklúziója egybecseng azzal, 
amit már Balogh Artúr szövegeinek elemzé-
se eredményeként, más kontextusban egyszer 
már megfogalmazott: a kisebbségi kérdés 

megoldásában nem lényegtelen a szerepe 
ugyan az (egyéni) emberi jogok biztosításá-
nak, de ez önmagában végső soron elégtelen. 
A többségi népszuverenitás elvével csak a ki-
sebbségi népszuverenitás elve szegezhető szem-
be sikerrel. Ebből kiindulva lehetnek a ki-
sebbségek közjogi tényezők, mégpedig éppen 
a demokratikus politika megkívánta népnyel-
vi kívánalomnak a francia forradalomban 
kipróbálthoz képest ellenkező előjelű megol-
dásának alapján. (Kár, hogy az említett, kö-
teten belüli párhuzamok csak a kötet második 
átlapozásakor szembetűnők. Az olvasónak 
néha hasznára válna, ha a szerző némi redun-
danciát is vállalva figyelmeztetné: itt ugyan-
azok a meggondolások kerülnek elő újra, 
amelyeket a francia forradalom kapcsán, más 
kontextusban korábban már tárgyaltunk.)

Demeter e fejezet végén, majd az utószóban 
is az önkormányzati elv republikánus megala-
pozása mellett teszi le a garast, némileg rezig-
náltan. Épp azért marad számunkra a modern 
republikanizmus által újra felfedezett politikai 
retorika hagyománya, mert beláttuk, hogy a 
politikafilozófia nem kumulatív tudomány, 
és a politika szférájában bizonytalanok vagyunk 
a dolgok megítélésében. Biztos fogódzó híján 
a politikát pedig nincs amire alapozzuk, csak 
a politikai közösségben egymással foly tatott 
(örök) vitára. Demeter a republikánus retori-
kai hagyomány melletti, egyébként tisztelet-
reméltó kiállását az olvasó számára kissé várat-
lanul, és – stílszerűen – több retorikával, mint 
érvvel alátámasztva teszi meg. E tárgyban, a 
republikanizmus megalapozása ügyében vár-
hatjuk és várjuk is Demeter M. Attila követke-
ző munkáját. (Demeter M. Attila: Republikaniz
mus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek. Mű
hely, XII. Kolozsvár: Pro Philosophia, �005)

Mester Béla
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