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ja m e s bryC e

James Bryce 1838. május 10-én született Észak-Írország fővárosában, Belfastban. 1922. ja-
nuár 22-én, életének 84. évében hunyt el Londonban. Édesapja tanár (schoolmaster) volt 
Belfastban. Bryce alapfokú tanulmányait szülővárosában végezte, majd a Belfasti Királyi 
Akadémián (Belfast Royal Academy) tanult. Középiskolai tanulmányait a High School of  
Glasgow-ban végezte. Egyetemi tanulmányait a Glasgow University-n és Oxfordban a Tri-
nity College-ban végezte kitűnő eredménnyel. Az Egyesült Királyságban, Angliában és Skó-
ciában folytatott tanulmányai befejezését követően külföldön, Németországban, a heidelbergi 
egyetemen képezte magát tovább.

1864-ben jelent meg The Holy Roman Empire („A Szent Római Birodalom”) című 
műve, mely Európában és Európán kívül egyaránt a szakmai körök által igen nagyra értékelt 
munkának számított. James Bryce 1864-ben megjelent, The Holy Roman Empire („A Szent 
Római Birodalom”) című műve kapcsán összefoglaló jelleggel utalnunk kell arra, hogy törté-
nelmi vonatkozásban az „Első Birodalmat” (Erstes Reich) a Rómában XII. János pápa által 
962-ben császárrá koronázott I. Ottó alapította Szent Római Birodalom1 (Sacrum Romanum 
Imperium, Heiliges Römisches Reich, Holy Roman Empire, Saint-Empire Romain, Sacro 
Romano Impero, Sacro Romano Imperio stb.) jelenti (Sacrum Romanum Imperium), mely 
1806-ig állt fenn.2 A „Második Birodalom” (Zweites Reich) alapítására, pontosabban kikiál-
tására, 1871. január 18-án a versailles-i palota tükörtermében (salle des glaces) került sor és 
1918 novemberéig állt fenn. Ilyen értelemben a weimari köztársaság (Weimarer Republik) 
jelentené az „intermezzót” – mint ún. Zwischenreich – a „Második Birodalom” és a „Har-
madik Birodalom” között.3

Arthur Moeller van den Bruck szerint a német népet a Szent Római Birodalomhoz 
(Sacrum Romanum Imperium) szorosan kapcsolódó múltja (is) predesztinálja a vezető sze-
rep betöltésére Európában. A német szerző megállapítja, hogy a Szent Római Birodalom 
története során soha nem volt képes kézzelfogható, valóságos politikai közösséggé (politische 
Gemeinschaft) válni. 

A Szent Római Birodalomra a területi elv (territorialitas) szinte kizárólagos dominanciája 
jellemző, aminek következménye az évszázadokon át tartó területi széttagoltság (territoriale 
Zersplittertheit). Ez kétségtelenül gátat szab a német etnikum szabad, béklyóktól mentes fejlő-
désének azon felül, hogy a németség identitástudatának is nem elhanyagolható zavaró eleme. 
Az 1871-ben létrejött, „Második Birodalom” (Zweites Reich, illetve das Bismarcksche Reich) 
– a politikai egység és az azzal együtt járó gazdasági és jogi egység megvalósulása ellenére – 
sem jelent változást ebben a vonatkozásban. Az állam továbbra is csak öncélú szervezet és 
„idegen testként” viszonyul a polgárokhoz (cives).

James Bryce 1870-ben visszatért Oxfordba, ahol 1870 és 1893 között, csaknem egy ne-
gyed századon át, mint Regius Professor of  Civil Law oktatott római jogot (civil law) a nagy 
múltú, a XIV. században, II. Eduárd király uralkodása (1307-1327) idején, Adam de Brome 
kezdeményezése alapján, 1326-ban alapított Oriel College (Collegium Orielense)-ben. 
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Említést érdemel, hogy Lord Actonnal (John Dalberg-Acton, 1st Baron Acton) (1834-
1902) 1885-ben jelentette meg a nagy tekintélynek örvendő The English Historical Review-t 
amely mindkettőjüket országszerte, sőt szinte az egész Brit Birodalomban ismertté és elis-
mertté tette. James Bryce oxfordi egyetemi tanári működése idején lépett be a Liberális Párt-
ba. 1880-tól 1907-ig a brit alsóház, a House of  Commons képviselője, tagja volt. Később 
külügyi államtitkár, a Lancasteri hercegség (Duchy of  Lancaster) kormányzója (Chancellor) 
és kereskedelmi miniszter volt William Ewart Gladstone (1809-1898) utolsó, negyedik kormá-
nyában („fourth premiership”), 1892 és 1894 között.

1894-ben James Bryce kezdeményezésének döntő szerepe volt a brit oktatásügyi minisz-
térium (Department of  Education) létrehozásában. Bryce a második búr háborúnak (1899–
1902) kezdettől fogva nyíltan vállalt ellenzője, kritikusa volt. Jórészt ennek köszönhetően Sir 
Henry Campbell-Bannerman miniszterelnöksége alatt (1905-1908), aki szintén a második 
búr háború kritizálóinak, nyílt ellenzőinek táborához tartozott, Chief  Secretary of  Ireland 
funkcióját betöltve a kormány tagja lett. Ennek a politikai szempontból is nagy jelentőséggel 
rendelkező tárcának csaknem két éven át, nagykövetté történő kinevezéséig volt birtokosa.

1907-ben az Egyesült Királyság nagykövetévé (ambassador) nevezték ki az Amerikai 
Egyesült Államokba (USA). Hivatali ideje alatt sokat tett az amerikai-kanadai kapcsolatok 
javítása érdekében. Érdemes megemlíteni, hogy tiszteletére egy hegycsúcsot neveztek el róla 
Kanadában, mely ma is az ő nevét viseli. 

James Bryce öt évvel később, 1913 áprilisában tért vissza az Egyesült Királyságba. 1914. 
január 1-jén létrehozta a Bryce-i grófságot, amelynek első viscount-ja (Viscount Bryce of  
Dechmont) lett.

Még ebben az évben, 1914-ben választás alapján a Hágai Nemzetközi Bíróság bírája 
lett. Az első világháborút követően Bryce részt vett a Német Birodalomra a versailles-i bé-
keszerződés 231. szakasza (Kriegsschuldartikel) alapján kiszabott jóvátétel nagyságának meg-
állapításában. Fontos utalnunk még arra, hogy James Bryce elkötelezett támogatója volt a 
Népszövetség (League of  Nations, Société des Nations, Società delle Nazioni) létrehozásának.  

James Bryce-nak két munkája jelent meg magyar nyelven. Az első munka A római szent 
birodalom volt, melyet Balogh Ármin fordított és Marczali Henrik nézett át (Budapest, 1903.). 
A könyv a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával jelent meg. Másik, magyar nyelven 
is kiadott munkája, Az Amerikai Egyesült Államok demokráciája, amely Braun Róbert fordí-
tásában (Budapest, 1922.), James Bryce halálának évében jelent meg.

E rövid áttekintés utolsó részében hangsúlyozni kívánjuk, hogy James Bryce Sir Henry 
Sumner Maine-t (1822-1888) követve a történeti módszert (historical method) nem csupán 
az archaikus jogokkal foglalkozó műveiben alkalmazza. A történeti metódus alkalmazását a 
demokrácia iránt nem minden alap nélkül bizonyos kételyeket tápláló, megfogalmazó James 
Bryce a modern kor, azaz alkotói korában, műveinek írása idején létező politikai intézmé-
nyeik elemzésénél is irányadónak tartja. A demokráciával ‒ ennek szinonimája a popular 
government ‒ foglalkozó tanulmánykötetet egyértelműen uralja a történeti szemlélet (his-
torical view). A szerző ‒ akinek politikai gondolkodását jellemezve Sir Ernest Barker kissé 
túlozva “melancholy conservativism”-ről ír ‒ például az Amerikai Egyesült Államok (USA) 
alkotmányát vizsgálva hangsúlyozza azokat a sajátos történeti feltételeket, amelyek nélkül ez 
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az alkotmány a XVIII. század utolsó évtizedeiben nem születhetett volna meg.
Nem szabad természetesen figyelmen kívül hagyni Bryce és a római jog kapcsolatának 

elemzése körében azt a szerepet, amelyet a római jog (civil law) Angliában játszik. Míg Né-
metországban a Történeti jogi iskola (Historische Rechtsschule) képviselői számára a római 
jog ‒ és a recepció következményeként a római jogi tradíció ‒ a legszorosabb kapcsolatban 
áll a modern jogtudománnyal, addig James Bryce számára ez az aktualitás már korántsem 
jelentkezik ilyen mértékben. 

Kétségtelen nézetünk szerint az, hogy James Bryce objektíve nem volt, nem lehetett ab-
ban a helyzetben, hogy a római jogi hagyománynak (pontosabban hagyományoknak) ugyan-
azt a jelentőséget, szerepet tulajdonítsa, mint például a Történeti Jogi Iskola (Historische 
Rechtsschule) legkiemelkedőbb képviselője, Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) Német-
ország vonatkozásában. Ennek nem mond ellent nézetünk szerint az a nem tagadható tény, 
hogy az oxfordi Regius Professor-ra Friedrich Carl von Savigny kétségtelenül nagy hatással 
volt. Ugyanakkor tévedés volna ennek a hatásnak a vizsgálatánál teljes mértékben figyelmen 
kívül hagyni a római jog (civil law), vagy pontosabban a római jogi hagyomány angliai to-
vábbélésének bizonyos ‒ általában nem kellő figyelemmel kísért ‒ sajátos vonásait.
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