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A polgári jog 
Európa nagy jogrendszereiben

Még alig tettük le az EU jog és jogharmonizá
ció című nagyszabású művét, Kecskés László 
professzor, a Pécsi Civilisztikai Iskola „alapító 
atyja” máris újabb könyvvel jelentkezett. A 
tizenkét fejezetből álló monográfia aktualitá-
sa az uniós polgárságú magyar jogásztársada-
lom számára több mint kézenfekvő.

A szerző a magyar jog rendszer fejlesztésé-
hez és a nem zetköziesedő polgári jog egyete-
mi oktatásához kíván adalékokat és sémákat 
adni. Már most leszögezhet jük: mindezt 
maximá lisan sikerült teljesítenie!

A mű I. fejezetében az európai magánjog 
történetéről és tagozódásáról szóló alapozó 
fejtegetések kaptak helyet, melyek közül ki-
emelést érdemel az európai jogi térképvázla-
tát elénk táró alpont. A római–germán és a 
common law jogcsalád sajátosságainak (René 
David) és jogköreinek (Konrad Zweigert – 
Hein Kötz) igényes bemutatásával összefüggő-
en veti fel Kecskés professzor a kérdést, hogy 
beszélhetünk-e „posztszocialista” jogcsalád-
ról? Válasza: e problematika elmélyült vizsgá-
lata még hátra van. Fontos a szerző azon 
vég következtetése, hogy az európai magán-
jogban a konvergencia egyre nagyobb szerep-
hez jut, a római jogi gyökerek ismét hangsú-
lyossá válnak.

A fenti tétel egyenesen átvezeti az olvasót 
az európai magánjog fejlődésének római jogi 
alapjait tárgyaló II. fejezetbe. 

Mélyenszántó jogtörténeti elemzés után 
rámutat arra, hogy az ún. humanista jogtu-
domány járult hozzá a római jog és római 
jogi stúdiumok hanyatlásához. A XVII. szá-
zad második felétől indult rügyezésnek a ius 
commune alól humanista hatásra felszabadul-
ni, emancipálódni látszó nemzeti jog (ius 
patrium), illetve annak egyetemi oktatása 
(Uppsalában, Nagyszombaton, Párizsban, 
Leidenben, Spanyolországban és Itáliában).

A könyv a továbbiakban a kánonjog ha-
tását vizsgálja a magánjog fejlődésére. Meg-
tudhatjuk, hogy a kánonjog és a civiljog vi-
szonya kölcsönös egymásra hatás. Nemcsak 
a kánonjog szelleme termékenyítette meg a 
római jogot, illetve a ius communét, hanem a 
kánonjogba is számos római jogi jogintéz-
mény bekerült. A kánonjog és a világi jog 
egymás mellett élése, együttélése, kölcsönha-
tásai megkésett megnyilvánulásainak is te-
kinthető az a kiélezett vita, ami az EU alkot-
mányának előkészítése során bontakozott ki 
azzal kapcsolatban, hogy a kontinens identi-
tását kifejező preambulumban történjen-e 
említés Európa keresztény gyökereiről. 

A IV. fejezettől indul a főbb európai ma-
gánjogi rendszerek bemutatása és elemzése, 
nevezetesen a francia joggal. Igényes szellem- 
és jogtörténeti bevezető után kerül részletes 
bemutatásra a Code Civil (1804) jellege, főbb 
elvei, szabályai, valamint „utóélete” egészen 
napjainkig, beleértve a világ jogrendszereire 
gyakorolt hatását is Afrikától Amerikáig.

Ami az olasz polgári jogot illeti, az alapve-
tően a jogi partikularizmus, majd a jogi 

egység kialakulásával jellemezhető. Az új 
Codice Civile (1942) érdekessége, hogy tartal-
mazza a kereskedelmi és munkajogot is. 1989-
től az uniós jogharmonizáció felgyorsult. 

A VI. fejezet tárgya: a Benelux államok 
polgári joga. A holland jogról a szerző meg-
állapítja, hogy a római jog hatása nem, in-
kább a ius commune és a francia jog szerepe 
volt jelentős a fejlődésében. Dél-Afrikában 
pedig ma is hatályban van a „Roman–Dutch 
law”. Az új holland Ptk. francia, angolszász, 
német és uniós elemeket egyaránt tartalmaz. 
A belga Code Civil bár a francia Code Civilen 
alapul, de alkalmazása a belga jogi elmélet és 
joggyakorlat alapján történik. Ugyanez a 
helyzet Luxemburgban, azzal a sajátossággal, 
hogy a jogalkalmazó továbbfejlesztheti, sőt 
egyenesen módosíthatja a luxemburgi Ptk.-t. 

A könyv a következőkben a német polgá-
ri joggal foglalkozik. Kecskés professzor ki-
mutatja, hogy az 1495-ben recipiált római jog, 
a gemeines Recht hatályban maradt az újkori 
Ptk.-k megjelenéséig, ideértve a BGB-t is. 
Szép elemzést olvashatunk a pandektisztikáról, 
a történeti jogi iskoláról, valamint az érdek-
kutató jogtudományról. A BGB (Bürgerliches 
Gesetzbuch) nem csak a német magánjogfej-
lődésre gyakorolt óriási hatást, befolyása 
külföldön is jelentős (Svájc, Törökország, Ma-
gyarország, Ausztria, Japán és Brazília). 2002-
ben hatályba lépett a BGB széles körű re-
formját hozó törvénymódosítás.

A mű VIII. fejezete Ausztria polgári jogá-
ról szól. Az 1794. évi porosz ALR (Allgemeines 
Landrecht) kodifikációs színvonalát megha-
ladó, de a Code Civilét el nem érő ABGB 
(Österreich Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) 
hatása jóformán csak a hajdani Osztrák-Ma-
gyar Monarchia területére korlátozódott. 
Ennek egyik fő oka az, hogy Ausztriában e 
kodifikáció is a birodalmi egységteremtés 

részműveként jelentkezett, melynek termé-
szetes következménye volt a feudális abszo-
lutisztikus berendezkedés megőrzése.

A továbbiakban a svájci polgári joggal 
ismerkedhetünk meg. A svájci ZGB (Zivil
gesetzbuch) (1912) sajátja a francia, az osztrák 
és a német magánjogi hagyományok és ko-
difikációk kiegyensúlyozott szintézise. Nem-
csak jogászok, hanem a laikusok számára is 
érthető. Ez azért is lényeges, mert néhány 
kantonban még ma is laikus bírák döntenek 
elsőfokon, igazságügyi ügyintézők segítségé-
vel. Bár a ZGB-ből merített Olaszország és 
Görögország is, teljes átvételére Törökország-
ban került sor 1926-ban. 

A X. fejezet kifejti, hogy hosszú és görön-
gyös út vezetett az 1946-ban hatályba lépett 
görög Ptk. megalkotásáig, melynek szabályo-
zási stílusa és kodifikációs technikája félúton 
áll a német BGB szigorú strukturáltsága, ki-
finomult fogalmi apparátusa és a svájci ZGB 
népies nyelvezete között. A német kódex 
befolyása ellenére dologi jogi, család jogi és 
öröklési jogi részeiben önállóságot mu tat. 
Csak az 1975-ös alkotmány és az uniós jog-
anyag miatt kellett módosítani. Kár, hogy a 
könyv nem tér ki Ciprus jogfejlődésére. 

Utolsó európai magánjogi szisztémaként 
a szerző Dániáról értekezik. Noha a dán jogi 
kultúrát a kontinens (főleg Németország) 
jogélete mindig befolyásolta, Dánia sok szem-
pontból megőrizte sajátos különállását, ame-
lyet a skandináv államok „belső jogharmo-
nizációja” (1870-től) tovább erősített. Ennek 
egyik megnyilvánulása a polgári törvény-
könyv hiánya. A „nemzetköziesedés” tenden-
ciája, mindenekelőtt az EU joganyagának 
fejlődése formálja a modern dán jogot, és 
erősen hat a jogászi gondolkodásra. 

A zárófejezet a szerény Az európai magán
jog egységesítése címet viseli, no ha tartalmilag 
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sokkal többet nyújt. A szerző kimerítően 
elemzi a hágai nemzetközi magánjogi kon-
ferenciától (1893) az Európai Bizottság által 
javasolt, a szerződési jog egységesítését célzó 
vegyes rendszerig (2003) ívelő több mint 
százéves folyamat állomásait és eredményeit.

A recenzált mű a főbb európai magánjo-
gi rendszerek általános összefüggéseinek 
igényes bemutatásával, az egyes polgári jogi 
kódexek részletekre is kiterjedő dogmatikai 
elemzésével, problémafelvetéseivel hozzájá-

rulhat a hazai jogászképzés minőségi megújí-
tásához, s egyúttal hasznos kézikönyve lehet 
az immár uniós polgárságú magyar jogász-
társadalomnak. Ugyanakkor méltán tarthat 
számot az európai jogfejlődés iránt fogékony 
hazai olvasóközönség érdeklődésére is. (Kecs
kés László: A polgári jog fejlődése a kontinentá
lis Európa nagy jogrendszereiben. Budapest: 
HVG–ORAC, 2009, 545 p.)

Visegrády Antal 
DSc

Ökológiáról a matematika 
tiszta nyelvén
A szupraindividuális rendszerekre jellemző, 
hogy a közösségeket alkotó fajok tömegessé-
gei (abundanciái) igen változatosak: a gyako-
ri és a ritka fajok között több nagyságrendnyi 
eltérés is lehet. Ha a fajok abundanciáit alkal-
masan rendezzük, szabályszerűen viselkedő 
sorozatokhoz, illetve eloszlásokhoz jutunk. 
Vi lágunk egyik legizgalmasabb rejtélye, hogy 
a fajok, miközben tulajdonságaikban sokfélék 
és egyediek, tömegességük eloszlásait tekint-
ve mégis robusztus, univerzális törvényszerű-
ségeket követnek.

A fajabundancia-eloszlások problémakö-
re ma reneszánszát éli. Cikkek százai jelennek 
meg a vezető nemzetközi folyóiratokban 
(köztük igen sok a Nature és a Science hasáb-
jain). A témakörben való kutatáshoz és elmé-
lyedéshez nyújt kitűnő lehetőséget Izsák Já-
nos és Szeidl László nemrégen megjelent 
monográfiája, amely a fajabundancia-eloszlási 
modellek matematikai alapjait tárgyalja.

Az átlagos ökológus nem képzett mate-
matikus, inkább a konkrétumok, mint az 
absztraktumok ismerője. Ha modellről beszél, 
az gyakran csak hipotézis vagy egy részleges 

általánosítás. Az ökológusok inkább a verbá-
lis, grafikus modellekhez vonzódnak, még a 
profi modellezők is szívesebben választják a 
numerikus módszereket. A divatos szakterü-
leten tömegesen születő „új” modellek ezért 
gyakran pontatlanok, redundánsak, köztük 
nem könnyű eligazodni. A könyv szerzői 
azzal bizonyítják az analitikus eszközök lét-
jogosultságát, hogy egységes alapokra helyez-
ve áttekinthetővé teszik a modelleket, azokat 
sok esetben pontosítva, korrigálva, sőt újra-
alkotva.

A bevezető fejezetben ismerkedhetünk 
meg a fajabundancia-vizsgálatok alapfogal-
maival, valamint a témakör ökológiai és tu-
dománytörténeti kontextusaival. Itt kerül sor 
a legfontosabb összefoglaló művek rövid 
ajánlással összekötött felsorolására is. Ezen 
kívül minden fejezet elején találunk egy rövid 
ismertetőt az adott szűkebb szakterület forrás-
munkáiról.

A 2. fejezetben a pálcatörési modellek 
családjáról olvashatunk. A „pálcatörés” a po-
pulációk forrásokért való versengésének, ál-
talánosságban a niche-tér (a limitáló és kon-
dicionáló tényezők állapottere) felosztásának 
metaforája. A fajok abundanciái a megszer-
zett források mennyiségével arányosak és 

csökkenő sorozatba rendezhetők. Az interpre-
táció és a formalizmusok viszonylagos egy-
szerűsége miatt korábban ebben a témakör-
ben mutatkozott meg leginkább a modellező 
ökológusok változatgeneráló leleménye. 
Nem könnyű rendet tenni a sokféle, gyakran 
átfedő, következetlen, illetve szinonim neve-
ken publikált modell között. A szerzőknek 
azonban ez kiválóan sikerült. Egy új, átte-
kinthetőbb, a modellek főbb tulajdonságain 
alapuló osztályozást mutatnak be, amit az 
egyes modellek elnevezéseinél is következe-
tesen érvényesítenek.

Biológusok számára talán legérdekesebb 
a 3. fejezet, ahol a fajabundancia-eloszlások 
statisztikus leírása összekapcsolódik az időbe-
li dinamikák modelljeivel. A legegyszerűbb 
determinisztikus populációdinamikai mo-
dellekből építkezve előbb betekintést kapunk 
a sztochasztikus populációdinamikai model-
lek főbb típusaiba, majd a dinamikai model-
lek tulajdonságait elemezve bizonyítják a 
szerzők, hogy a korlátos növekedés típusától 
függően az itt tárgyalt diffúziós folyamatok 
lognormális vagy gamma fajabundancia-el-
oszlásokra vezetnek. Ez nem meglepő, hiszen 
az élőlények egyedszám-változásainak sebes-
ségei (ezen belül a születés, halálozás, és a 
populációs kölcsönhatások elemi jelenségei) 
multiplikatív módon függenek a komponens 
populációk mennyiségeitől. A modellek bi-
ológiai realitása (és komplexitása) tovább 
növelhető, ha beépítjük a fajképződés vagy a 
lokális betelepülés és kihalás jelenségeit is. 
Ugyanakkor bizonyítható, hogy az elemi di-
namikák kompozíciójával a vonatkozó abun-
dancia-eloszlások típusai nem változnak.

A fentieken túl maga a mintavétel is szto-
chasztikus folyamat, ami szintén eloszlásokra 
vezet. Az adatgyűjtés módja, a minta mérete, 
fajgazdagsága, a ritka fajok relatív mennyisé-

ge által meghatározva juthatunk (gyakran 
többféle sztochasztikus folyamat keveréke-
ként) különféle abundancia-eloszlásokhoz. 
Minderről a 4. fejezetben esik szó, ahol rész-
letes levezetések segítségével megtudhatjuk, 
hogy a mintavételi folyamatokra vonatkozó 
eloszlások leggyakrabban negatív binomiális 
és logaritmikus valószínűség-eloszlásokra 
ve zetnek.

Az 5. fejezetben csökkenő abundanciák 
szerint rendezett sorozatok modellezéséről 
olvashatunk. Ha a fajok (vagy más állapot-
változók) állapotai között kapcsoltságot téte-
lezünk fel, akkor a rendezett abundanciák 
sorozatai negatív kitevőjű hatványfüggvé-
nyekkel írhatók le (diszkrét esetben a Zipf- és 
a Zipf–Mandelbrot-eloszlásokkal, folytonos 
esetben Pareto-eloszlásokkal). Az itt tárgyalt 
eloszlások alkalmazhatósága messze túlmutat 
az ökológián. A fejezetben említés esik köz-
gazdasági, informetrikai, demográfiai, és 
nyelvészeti alkalmazásokról is.

A monográfiát egy jelentős terjedelmű (43 
oldal) függelék zárja, ahol a szerzők tömören 
összefoglalják a kapcsolódó alapvető mate-
matikai ismereteket. (A levezetéseknél mindig 
pontos utalás történik a függelék felhasznált 
részeire, esetleg további szakirodalmakra.)

A könyv legnagyobb értéke a modellek 
tel jességre törekvő bemutatása, levezetése, 
ma gyarázata, ami a tanulás, eligazodás alap-
feltétele. A bizonyítások, tételek egy része a 
modellek származtatását és összefüggéseit 
segít megérteni. Más (a várható értékre, szó-
rásra, nevezetes viselkedésekre vonatkozó) 
tételek már az alkalmazást segítik elő. A 
monográfia szerkezete, tagolása kitűnő. A jól 
elhelyezett utalások megkönnyítik a szerte-
ágazóan nagy anyag áttekintését és a model-
lek összefüggéseinek a megértését. További 
segítséget jelent, hogy a szerzők törekedtek 




