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AZ ŐSI JOG, AVAGY A JOG ŐSKORA 

A RÓMAI JOGINTÉZMÉNYEK FEJL ŐDÉSE TÜKRÉBEN 
 

BÁTYI EMESE∗ 

 
Henry Sumner Maine a történeti szemléletű jogtudomány kiemelkedő klasszikusa. Munkái közül a 
legjelentősebb az 1861-ben megjelent „Az ősi jog összefüggése a társadalom korai történetével és 
kapcsolata a modern eszmékkel” című mű, melyben arra tesz kísérletet, hogy nyomon kövesse bizo-
nyos jogi eszmék és jogintézmények fejlődését eredetüktől kezdődően egészen a modern korban ki-
alakult formájukig. Maine az ősi jogokat (római, hellén, germán) vizsgálta, melyek közül számára a 
római jog paradigmatikus jelentőségű volt. 
Kulcsszavak: angol történeti jogi iskola, Comparative Jurisprudence. 
 
Henry Sumner Maine ist ein Klassiker und Begründer der englischen geschichtlichen Jurisprudenz. 
Sein bedeutendestes Werk is das Ancient Law, in welchem er schildert die Entwicklung der 
Rechtsauffassung und einigen Rechtstitutionen vom Ursprung bis auf seine Zeit. Maine untersucht in 
seiner Schrift das griechische römische und germanische Recht; das römische Recht ist für ihn von 
überwiegenden Bedeutung. 
Schlüsselwörter: englische historische Rechtschule, vergleichende Rechtswissenschaft. 

 
1. Sir Henry Sumner Maine  

 
Sir Henry Sumner Maine 1822-ben született az észak-amerikai Kelsóban. 25 évesen a 
Cambridge-i egyetem tanára lett és a tanszékének hét éven át vezetője. 1850-től ügyvédként 
praktizált. 1852-ben vette át a Middle Temple Readershipet és római jogi és jogelméleti 
előadásokat tartott. 1862-től az indiai kormány jogi tanácsadója lett és e tisztséget hét évig 
töltötte be. Jogászként tevékenykedett az Indiai Főkormányzó Tanácsában és az indiai jog 
kodifikációjának előkészítésén dolgozott, emellett a kalkuttai egyetemen tartott előadáso-
kat. Az oxfordi egyetemen a jogtörténet és jogösszehasonlítás professzora lett, majd a  
Cambridge-i Trinity Hall Master-e lett, ami miatt 1878-ban lemondott az oxfordi tanszék-
ről. Cannes-ban hunyt el 1888-ban. 

Maine a „történeti jogtudomány” („historical jurisprudence”) angol irányzatának megte-
remtője volt. A történeti iskola létrejötte válaszreakciónak tekinthető a felvilágosodás esz-
méire: a természetjogra és a racionalizmusra, illetve az általuk kiváltott eseményekre, 
melynek a tetőpontja a nagy francia forradalom volt. Ezek az események olyan folyamatot 
indítottak el, amelynek lényege a múlt felé fordulás volt. Ez a jogtudományban a jog törté-
netének tanulmányozását jelentette. 

A XIX. században a gondolkodást még két másik szellemi áramlat határozta meg: az 
összehasonlító módszer, valamint a jogi etnológia vagy antropológia színrelépése. Az ösz-
szehasonlító módszert számos tudományterületen alkalmazták, bár a történeti jogi iskola 
képviselői – élükön Savignyvel – elutasították a jogösszehasonlítást, hogy helyét a római 
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jog kultuszának adják át. Ez a megközelítési mód a jog területére mégis Maine munkássá-
gán keresztül jutott el. Fő műve az Ancient Law (Az ősi jog), amely 1861-ben jelent meg.1 

A mű magyarul először 1875-ben, európai mércével mérve is igen korán, A jog őskora, 
összeköttetése a társadalom alakulásának történetével, s viszonya az újkori eszmékhez 
címmel a Magyar Tudományos Akadémia megbízása alapján Pulszky Ágost fordításában 
jelent meg. Pulszky Ágost Maine tanítványa volt Oxfordban.2 

 
2. A jogösszehasonlítás születése Angliában 

 
Angliában a múlt század első felében mutatkoznak jelei a különböző jogrendszerek egyes 
intézményeinek, konstrukcióinak feltárását, alaposabb megismerését célzó 
jogösszehasonlítás iránti érdeklődésnek. Ebben komoly szerepet játszik az, hogy a brit bi-
rodalom legfelsőbb bíróságának, a Privy Councilnak nem egy esetben idegen jogot kell 
alkalmaznia. Erre, a praxis formálta igényre tekintettel válik szükségessé az idegen jog for-
rásainak és jelentősebb intézményeinek valamilyen szintű ismerete. Uralkodónak számít az 
irodalomban az a nézet, mely szerint Angliában a modern értelemben vett 
jogösszehasonlítás születése igen szorosan kapcsolódik Sir Henry James Sumner Maine 
1861-ben megjelent Az ősi jog összefüggése a társadalom korai történetével és kapcsolata a 
modern eszmékkel című művéhez. Maine nevéhez fűződik institucionálisan is az Angliában 
kibontakozó jogösszehasonlítás: ő ugyanis az első a szigetországban, akinek a számára ere-
detileg mintegy ad personam, Oxfordban 1869-ben tanszéket – ez a Corpus Chaire of 
Historical and Comparative Jurisprudence – létesítenek a jogtörténet és a jogössze-
hasonlítás oktatása és tudományos művelése céljából. 

Sir Henry James Sumner Maine a jogösszehasonlító kutatások szempontjából kiemelke-
dő fontosságú görög–római antikvitás iránt már pályakezdése idején megkülönböztetett 
figyelemmel van. Cambridge-ben a Christ’s Hospital és a Pembroke College diákjaként, 
mint kiemelkedő klasszika-filológus szerez magának nevet, sőt egyenesen hírnevet.3 Az 
Inns of Courthoz tartozó Middle Temple-ben római jogi és jogfilozófiai előadásokat tart. Ez 
újdonságnak számít a common law intézményeinek megismertetését feladatának tekintő 
intézményben és része az angol legal world megreformálása átfogó tervének.4 

 
3. Az ősi jog összefüggése a társadalom korai történetével és kapcsolata a modern 
eszmékkel című művel 

 
Maine tudományos életműve helyes értékelése szempontjából lényeges a római jog kima-
gasló jelentőségének kiemelése. Már 1856-ban publikált első tanulmányában (Roman Law 
and Legal Education) valósággal szuperlatívuszokban szól a római jogról, és különösen a 
római jogtudományról. A római jog iránt már igen korán mutatkozó érdeklődése alapján 
nem véletlen az, hogy Sir Henry James Sumner Maine az öt évvel később megjelent legis-
mertebb könyvében miért foglalkozik kiemelt formában a római jogban ismert különböző 
intézményekkel. A lényegében előadásai alapján önálló munkává érlelt és érett mű esetében 
nagyon lényeges a teljes cím: Az ősi jog összefüggése a társadalom korai történetével és 

                                                           
1 RAGÁLYI Ágota: Henry Sumner Maine. In: Szabó Miklós (szerk.): Fejezetek a jogbölcseleti gondol-
kodás történetéből. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004, 201–203.  
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3 HAMZA : i. m. 219.  
4 HAMZA : i. m. 220. 
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kapcsolata a modern eszmékkel. A szerző ebben a művében arra tesz kísérletet, hogy nyo-
mon kövesse bizonyos jogi eszmék és jogintézmények fejlődését eredetüktől kezdődően 
egészen a modern korban kialakult formájukig. Maine számára a római jog paradigmatikus 
jelentőségű, messze túlhaladja a kelta, az ind vagy éppen a germán jogok súlyát. Az ősi jog 
szerzője tudatában van továbbá annak, hogy az egyes jogok (jog-rendszerek) esetében egy-
általán nem ritka bizonyos hasonlóság – vagy éppen azonosság – a különböző jogintézmé-
nyek és jogi konstrukciók körében. A hasonlóság vagy azonosság alapja a tudatos kölcsön-
zés vagy esetleg a paralel fejlődés, mely jelenség a római jog nem egy konstrukciója, illető-
leg intézménye esetében jól megfigyelhető. Maine a római jogot is a maga fejlődésében 
szemléli, és vizsgálata ilyen módon nem szorítkozik kizárólag az archaikus római jog elem-
zésére. Nem szabad természetesen figyelmen kívül hagyni Maine és a római jog kapcsola-
tának elemzése körében azt a szerepet, amelyet a római jog Angliában játszik. Míg Német-
országban a történeti jogi iskola képviselői számára a római jog és a recepció következmé-
nyeként a római jogi tradíció a legszorosabb kapcsolatban áll a modern jogtudománnyal, 
addig Maine számára ez az aktualitás már korántsem jelentkezik ilyen mértékben. Az angol 
jogtudós objektíve nincs abban a helyzetben, hogy a római jogi hagyományoknak olyan 
jelentőséget tulajdonítson, mint például Friedrich Carl von Savigny. Ezzel azonban nincs 
ellentmondásban az a tény, hogy Maine-re – aki megalapítója az angliai historical 
schoolnak – Savigny kétségtelenül nagy hatással van.5 

Angliában, a szigetország jogi területen is erősen mutatkozó izolacionizmusa ellenére 
jelentős érdeklődés mutatkozik a jogászok részéről az idegen jogok iránt. Ebben szerepet 
játszik a common law kontinentális jogoktól eltérő rendszere és szemléletmódja. Lényeges 
tényező továbbá az, hogy a common law egységes jog jellege sokkal erősebben mutatkozik, 
mint a kontinens jogaiban, melyeket általában a partikularizmus jellemez. Az angliai jogá-
szoknak így már igen korán módjuk volt arra, hogy az angol jognak a római joggal és a 
kánonjoggal összevetve kimutatható sajátosságait felismerjék.6 

Maine munkáiban 1861-gyel kezdődően jelenik meg a Comparative Jurisprudence kife-
jezés, ami a korabeli angol jogi terminológiában komoly újdonságnak számít. Nézete sze-
rint – s ez nagyon lényeges – a jogösszehasonlítás funkciója nem szorítkozik a jogtörténet 
egyfajta illusztrálására. Maine a Comparative Jurisprudence-t sokkal inkább a helyes tör-
vényalkotás és általában a jogfejlesztés megvalósítása hatékony eszközének tekinti. Emel-
lett a jogösszehasonlítás vagy más megfogalmazásban a jogösszehasonlító módszer alkal-
mazása kitűnő eszköze az egymással összevetett jogintézmények, jogi konstrukciók, kon-
cepciók típusba sorolásának és ilyen módon ezek lényegi sajátosságai feltárásának. Mint a 
fejlődéselmélet híve, Maine is azt a nézetet vallja, hogy az összehasonlítás révén a jogfejlő-
dés „természeti törvényeit” fel lehet ismerni. Mindennek azonban elengedhetetlen feltétele 
az, hogy a jogösszehasonlítás vonatkozásában oly nagy jelentőséggel bíró római jogot ne 
csupán kizárólag történeti jelentőséggel rendelkező jognak tekintsék. A római jognak a 
jogösszehasonlításban, az összehasonlító jogi kutatásokban betöltött kiemelkedő szerepe 
feltételezi annak felismerését, hogy ez a jog, legalábbis részben, Angliában is hatályosul. 
Ilyen módon a római jog – eltérően például a különben ugyancsak gyakran hivatkozott gö-
rög vagy kelta jogtól – Maine eszmevilágában a legjelentősebb jog az emberiség története 
során a jogfejlődésben kialakult jogok, jogrendszerek között.7 
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7 HAMZA : i. m. 225–226.  
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4. Az ősi törvénykönyvek 
 

A világon ismert legtöbbet dicsőített jogrendszer törvénykönyvvel kezdődik és azzal vég-
ződik. A római jog értelmezői történetének kezdetétől lezárultáig következetesen olyan 
nyelvezetet használtak, amely utalt arra, hogy rendszerük törzse a decemvirek tizenkét táb-
láján és ennélfogva az írott jog alapján nyugszik. Egyetlen kivételtől eltekintve, nem ismer-
tek el a XII táblát megelőző intézményt Rómában. A római jognak elméletileg törvény-
könyvből származtatása, az angol jognak pedig elméletileg ősrégi, íratlan hagyományra 
való visszavezetése a fő ok, amiért a két jogrendszer fejlődése különbözött egymástól, vé-
lekedik Maine az első fejezetben. Az ősi római törvénykönyv a törvényalkotásoknak abba a 
kategóriájába tartozik, amelyből a világ csaknem minden civilizált népe mintát tud venni, 
és amelyek – legalábbis ami a római és görög világot illeti – széles körben elterjedtek, 
egymástól nem nagyon távoli időszakokban.8 Ha a jogi képzetek korai formáit bármilyen 
módon meghatározhatjuk, felbecsülhetetlen értékűek lesznek számunkra. Egyetérthetünk a 
szerző hasonlatával, mely szerint ezek a kezdetleges ideák ugyanazt jelentik a jogtudósnak, 
mint a föld legrégebbi rétegei a geológusnak. Mindazon formákat tartalmazzák csírájukban, 
amelyekben a jog a későbbiek folyamán megjelent.9 

Nem kétséges az, hogy Maine Az ősi jog alapján nem tekinthető egy következetesen 
végigvitt koncepció követőjének. A szerző ingadozik a teljes determinista koncepció és a 
történeti tényekre támaszkodó, a túlzó általánosításoktól tartózkodó vagy azok irányában 
legalábbis óvatos felfogás között. Ennek oka döntően abban keresendő, hogy Maine valójá-
ban nem tekinthető a szó eredeti értelmében vett rendszeres gondolkodónak. Az angol szer-
ző módszertani vonatkozásban elhatárolja magát a természetjogi irányzat híveitől éppúgy, 
mint a szerződéselmélet képviselőitől. Teszi ezt pedig azáltal, hogy ragaszkodik a történeti-
séghez. Művében ugyanis következetesen arra törekszik, hogy elméletét többé-kevésbé ve-
rifikálható adatokra építse. Ez a szándéka azonban nem zárja ki az általánosítások megfo-
galmazását. Célja ugyanis az, hogy azokat a legősibb formákat kutassa, amelyekben az em-
beri társadalom megszerveződött és fejlődött. Vizsgálati módszerét két dolog jellemzi: ku-
tatásainak alapját egyfelől az összehasonlítás alkotja, másfelől tekintettel van a különböző 
állami, jogi és társadalmi intézmények, konstrukciók továbbélésére, tehát azok aktualitásá-
ra. Ebből már önmagában véve is következik az, hogy Maine nem tartja feladatának az em-
beri társadalom teljességgel homályba vesző jogának feltérképezését, hiszen ebben az eset-
ben el kellene rugaszkodnia a történetiség követelményétől.10 

Maine meglátása szerint kézenfekvő és átfogó, de teljesen megalapozatlan elméletek, 
mint a természetjog vagy a társadalmi szerződés, egyetemes előnyt élveznek a társadalom 
és jog őstörténetére irányuló józan vizsgálódással szemben; és az igazságot nemcsak azáltal 
homályosítják el, hogy a figyelmet elterelik az egyetlen irányról, amelyben az megtalálható, 
hanem azzal a fölöttébb valóságos és fölöttébb fontos hatással, amelyet a jog későbbi sza-
kaszaira is képesek gyakorolni amiatt, hogy egyszer már elfogadták azokat és hittek ben-
nük.11 

                                                           
8
 MAINE, Henry Sumner: Az ősi jog. Összefüggései a társadalom korai történetével és kapcsolata a 

modern eszmékkel (ford.: Sárkány Mihály). Gondolat Kiadó, Budapest, 1997, 7. 
9 MAINE: i. m. 8. 
10 HAMZA : i. m. 228–229.  
11 MAINE: i. m. 8. 
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Maine a jogtudomány számára ideálisnak és könnyen elfogadhatónak ítéli a természet-
jogon és a társadalmi szerződéseken alapuló elméleteket, de történetietlennek tartja. Ugyan-
is a jog fejlődési stációit négy történeti szakaszra osztotta.12 

A jog ma olyannyira fejlett fogalmával, az élet szabályozásával kapcsolatos legkorábbi 
elképzelések Maine véleménye szerint a homéroszi „Themisz” és „Themisztesz” szavakban 
rejlenek. Ma az emberiség primitív viszonyainak minden megbízható megfigyelője világo-
san látja, hogy fajunk csecsemőkorában az emberek a tartós vagy periodikusan ismétlődő 
hatásokat csak közreműködő személy feltételezésével tudták megmagyarázni. Így a fújó 
szél személy volt, és természetesen isteni személy; a felkelő, delelő és lenyugvó nap sze-
mély volt, és isteni személy; a termést hozó föld személy volt, és isteni. És amilyen a ter-
mészeti világ, olyan az erkölcs is. Mikor a király valamely vitát ítélettel eldöntötte, határo-
zatát közvetlen sugalmazás eredményének tartották. A királyoknak vagy a királyok legna-
gyobbjainak, az isteneknek bírói ítéletet sugalmazó isteni közreműködő volt a Themisz. A 
Themisztesz, a Themiszek, a Themisz többes száma, maguk a végzések, amelyeket a bíró-
nak az égiek előírtak. A királyokról úgy beszélnek, mintha „Themiszek” halmaza volna 
kezük ügyében, hogy használják őket; világosan meg kell azonban értenünk, hogy ezek 
nem törvények, hanem ítéletek.13 Itt találjuk a csíráját, kezdeményét a szokásnak, ami a 
Themisztesz, vagyis az ítéletek után képződött fogalom.14 

Maine felhívja az olvasó figyelmét arra is, hogy Bentham „Fragment on Government”-
jében és Austin „Province of Jurisprudence Determined”-jában minden jogi szabályozást a 
törvényhozó parancsára, az ezáltal az állampolgárra háruló kötelezettségekre és az engedet-
lenség esetében fenyegető szankciókra bontanak fel. A továbbiakban a parancsról pedig, 
mely a jogszabály első eleme, azt állítják, hogy annak nem egyetlen cselekedetet, hanem 
ugyanolyan osztályba vagy fajtába tartozó cselekedetek sorozatát vagy sokaságát kell előír-
nia. Maine ezzel szemben úgy látja, hogy minél mélyebbre hatolunk a gondolkodás őstörté-
netébe, annál messzebb kerülünk attól a jogfelfogástól, ami egyáltalán emlékeztetne a 
Bentham által meghatározott elemek együttesére. Bizonyos, hogy az emberiség gyermekko-
rában nem képzelhető vagy gondolható el semmiféle törvényhozás, sőt még egy elkülönült 
jogalkotó sem. A törvény aligha érte el a szokás szintjét, inkább csak öntudatlan gyakorlat, 
a törvény – hogy a francia kifejezést használjuk – „a levegőben van”. A helyesre és helyte-
lenre vonatkozó egyedüli mérvadó állítás a tények bekövetkezte után hozott bírói ítélet, 
amely nem tételez fel törvényt és annak megsértését, hanem amelyet egy felsőbb hatalom 
először súg a bíró fülébe a döntés pillanatában.15 

Maine úgy látja, hogy az angoloknak másoknál inkább képeseknek kell lenniük annak a 
történelmi ténynek a méltánylására, hogy a „Themiszek” megelőzték a jog bármilyen fo-
galmát, mert az angol jog jellegére vonatkozó számos, össze nem egyeztethető, elterjedt 
elmélet közül a legnépszerűbb – vagy legalábbis a gyakorlatra leginkább hatással levő – 
bizonyosan az az elmélet, amely szerint az ítélt esetek és precedensek megelőzik a szabá-
lyokat, elveket és minősítéseket. Megjegyzendő, hogy a „Themiszek” is rendelkeznek azzal 
a jellegzetességgel, amely Bentham és Austin szerint az egyedi vagy egyszerű parancsokat 
megkülönbözteti a törvényektől. Az igazi törvény minden állampolgárra megkülönböztetés 
nélkül ró sok hasonló nemű vagy fajtájú cselekedetet. A törvénynek pontosan ez a vonása 
hagyta a legmélyebb nyomot a közgondolkodáson, előidézve, hogy a „törvény” megneve-

                                                           
12 RAGÁLYI : i. m. 203.  
13

 MAINE: i. m. 8.  
14 MAINE: i. m. 9.  
15 MAINE: i. m. 10.  
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zést puszta egyöntetűségekre, egymás után következésekre, hasonlatosságokra alkalmaz-
zák. A parancs csak egyetlen cselekvést ír elő, és ezért a „Themiszek” közelebb állnak a 
parancsokhoz, mint a törvényekhez. Azok csupán elszigetelt tényállapotok kapcsán hozott 
döntések, és nem szükségképpen követik egymást valamiféle rendezett sorban. Európában a 
királyi uralom korszaka után mindenütt az oligarchiák időszaka következett, és még ahol az 
egyeduralkodói funkció neve nem is tűnt el teljesen, a királyi tekintély puszta árnyékká 
foszlott.16 A jogászi oligarchia arra törekedett, hogy a törvények ismeretét monopolizálja, 
kizárólagos birtokosa legyen azoknak az elveknek, amelyek alapján a jogviták eldönthetők. 
Maine szerint itt érkezünk el a szokásjog korszakába. A kor jogi körülményei máig felis-
merhető nyomokat hagytak a jogi és népi kifejezésekben. A jog, mely így kizárólag egy 
kiváltságos kisebbség előtt ismeretes, legyen az kaszt, arisztokrácia, papi törzs vagy papi 
kollégium, valódi íratlan jog. Ezen kívül a világon sehol sincs olyan, hogy íratlan jog. A 
szokásjog korából a jogtörténet másik, jól meghatározott időszakába jutunk. A törvény-
könyvek korába érkezünk, amely ősi törvénykönyvek közül Róma XII táblája volt a leghí-
resebb példány. Görögországban, Itáliában, Nyugat-Ázsia hellenizált tengerpartján ezek a 
törvénykönyvek mind csaknem ugyanabban a korszakban jelentek meg, nem az időpont 
tekintetében, hanem mindegyik közösség egymáshoz viszonyított fejlődése szempontjából 
hasonló korszakokban. A megnevezett országokban mindenütt táblákra vésett és a nép 
számára közzétett törvények vették át a kiváltságos oligarchia emlékezetében tárolt szokás 
helyét.17 

 
5. Az első lépések a civilizáció irányába 

 
Mihelyt a primitív jog egyszer törvénykönyvben öltött testet, befejeződött az, amit spontán 
fejlődésnek nevezhetünk, mondja Maine, és arra is felhívja a figyelmet, hogy ezentúl a vál-
toztatásokat, melyeket eszközölnek benne, ha egyáltalán sor kerül rá, szándékosan és kívül-
ről hajtják végre. A törvénykönyvek korszaka után érezhetővé kezd válni a különbség a 
stagnáló és haladó társadalmak között.18 

Maine vizsgálódásai a római, hellén, az ind, továbbá a germán-barbár jogokra terjednek 
ki. Példáit szinte kivétel nélkül az indoeurópai népek joga köréből veszi. Ez azonban – s ezt 
mindenképpen hangsúlyoznunk kell – még nem jelenti feltétlenül azt, hogy következtetései 
kizárólag az általa egyébként precízen meg nem határozott indoeurópai népekre vonatkoz-
nának. Ez mindenképpen jelentős eltérést jelent azoknak a kutatóknak a szemléletétől, akik 
a múlt században a római jog és az indoeurópai népek joga közötti összefüggéseket elem-
zik. Maine az általános, tehát az állami és a jogi intézmények fejlődésére általában, vala-
mennyi nép, etnikum körében érvényes törvényszerűségek megállapításával sikeresen elke-
rüli azt, hogy a hasonló etnikum jelentőséget túlhangsúlyozó „árja”, vagy más megfogal-
mazásban indogermán irányzat követőjévé váljon. 

Maine, amikor „primitív társadalomról”, „primitív jogról” vagy „primitív szemléletről” 
ír, megállapításait nem korlátozza az indoeurópai népek államára, jogára, illetőleg társa-
dalmára. Ez azzal az igen jelentős elméleti következménnyel jár együtt, hogy Maine elkerü-
li az etnikai alapokon nyugvó „ősjog” konstruálásának csapdáját. Maine az ún. progresszív 
és stagnáló emberi társadalmak közötti differenciálásnál főbb vonásokban az indoeurópai és 
a nem indoeurópai népek között tesz különbséget. Kivételt egyedül az ind társadalom je-

                                                           
16 MAINE: i. m. 11.  
17 MAINE: i. m. 12–14. 
18 MAINE: i. m. 18.  



Az ősi jog, avagy a jog őskora a római jogintézmények fejlődése tükrében 

 

37 

lent, amely – bár kiváltképpen az indoeurópai népek része – a stagnáló emberi társadalmak 
körébe tartozik. Az ind társadalom e sajátosságának felismerése és hangsúlyozása megaka-
dályozza Maine-t abban, hogy etnikai jegyek alapján válassza el egymástól a kétségtelenül 
értékítélettel együtt járó progresszív és stagnáló emberi társadalmakat. További problémát 
jelent az, hogy valójában melyik emberi társadalom tekinthető progresszívnek. Maine 
ugyanis ebben a vonatkozásban nem ad pontos meghatározást. Sőt, éppen maga hangsú-
lyozza, hogy a progresszív és a stagnáló emberi társadalmak közötti különbség megállapítá-
sa a „legnagyobb titkok” közé tartozik. Nézete szerint az egyetlen biztos pont az, hogy míg 
a stagnáló állapot az emberi nem körében a főszabály, addig a progresszív állapot a kivétel. 
A progresszív állapot jellemző Európa nyugati felére. Nyilvánvaló ebben az összefüggés-
ben Maine Európa -, sőt – tegyük hozzá – Nyugat-Európa-centrikussága, ami nem utolsó-
sorban politikailag is motivált. Az angol gondolkodó igen csekély figyelemmel van a stag-
náló emberi társadalmak jogfejlődése iránt. Kiemelkedő jelentőségű lehet ebben a vonatko-
zásban az, hogy milyen csekély súlyt tulajdonít a távol-keleti népek jogfejlődése elemzésé-
nek.19 

A sikernek egy másik fontos feltétele a római jog alapos ismerete annak minden fő kor-
szakában. A római jogtudomány rendelkezik minden emberi intézményegyüttes közül a 
leghosszabb ismert történettel. Maine szerint leszögezhető, hogy a társadalmi szükségletek 
és a társadalmi vélekedés többé-kevésbé mindig megelőzik a jogot. Végtelenül közel kerül-
hetünk a közöttük tátongó hasadék áthidalásához, de örökösen érvényesülő tendencia, hogy 
az újra megnyíljon. A jog állandó; a társadalmak, amelyekről szó van, haladóak. Egy nép 
boldogulásának nagyobb vagy kisebb mértéke azon múlik, hogy milyen sebesen szűkíti a 
rést.20 

A progresszív társadalmak jogfejlődését Maine egyfajta organikus modell alapján szem-
lélteti. Ennek a modellnek a kidolgozásánál a római jogra – amelynek fejlődését a földkéreg 
fejlődésével hozza párhuzamba – van elsősorban figyelemmel. A jog fejlődésének legkez-
detlegesebb szakaszában a fikciók alkotják a jog fejlődésének, formálódásának, működésé-
nek alapját.21  

Maine szerint a fikciók a társadalmi haladás bizonyos fokán felbecsülhetetlen segítséget 
nyújtanak a jog merevségének leküzdésében, sőt egyikük, az adopció fikciója nélkül, ami 
lehetővé teszi a családi kötelék mesterséges megteremtését, nehezen képzelhető el, hogy a 
társadalom valaha is megszabadult volna pólyájától és megtette volna az első lépéseket a 
civilizáció irányába. Maine úgy látja, hogy nem szabad ezért hagynunk, hogy megváltoz-
tassa véleményünket Bentham, aki ott gúnyolja a jogi fikciókat, ahol éri őket. Maine úgy 
véli, hogy ma a jogi fikciók a legnagyobb akadályai az egyöntetű osztályozásnak. Vélemé-
nye szerint, ha valaha is sor kerül az angol jog rendszerezésére, szükséges lesz a jogi fikci-
ókat lenyesni róla, amelyekben – néhány újabb törvényhozási javítás ellenére – még mindig 
bővelkedik.22 

A következő stádiumban, ami a civilizáció egy magasabb szakaszát jelenti, a jogfejlődés 
gerincét a méltányosság jelenti.23 Maine megállapítja, hogy a méltányosság – akár a római 
praetoroké, akár az angol kancellároké – abban különbözik a fikcióktól, amelyek minden 
esetben megelőzték, hogy a törvénnyel való összeütközése nyílt és bevallott. Másfelől kü-

                                                           
19 HAMZA : i. m. 229–230. 
20 MAINE: i. m. 19–20. 
21 HAMZA : i. m. 230.  
22 MAINE: i. m. 21.  
23 HAMZA : i. m. 230.  
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lönbözik a törvényhozástól, a jog fejlesztésének utána következő tényezőjétől azáltal, hogy 
érvényességre nem valamely külső személy vagy testület, sőt nem is az őt kinyilvánító elöl-
járó előjogai, hanem alapelveinek sajátos jellege alapján tart igényt, rájuk hivatkozva, hogy 
minden törvény meg kellene feleljen nekik.24 

S végül a harmadik, még fejlettebb szakaszban jelenik meg a törvényhozás, mint a jog 
alakításának döntő eszköze.25 A javító eszközök közül Maine szerint az utolsó a „törvény-
hozás” azaz egy törvényalkotó rendelkezései, amelyről – legyen bár teljhatalmú fejedelem 
vagy parlamentáris testület – feltételezik, hogy az egész társadalom szerve. Megállapítja, 
hogy a jogi fikcióktól ugyanúgy különbözik, amint a méltányosság különbözik tőlük, és 
elkülönül a méltányosságtól is, minthogy hatalmát külső testülettől vagy személytől nyeri. 
Kötelező ereje alapelveitől független.26 

Egyes esetekben a méltányosság és a törvényhozás egymással párhuzamosan alkotják a 
jogfejlődés döntő eszközeit. Maine gondolkodásában igen komoly szerepet töltenek be 
ilyen módon bizonyos sémák és az egyetemes érvényesség igényével megfogalmazott sza-
bályok. A római jog Maine számára elsődlegesen azért paradigmatikus jelentőségű, mert ez 
a jog a maga komplexitásában több mint egy évezreden át tartó fejlődése és változása alap-
ján alkalmas a jogfejlődés különböző szakaszainak bemutatására. A római jog nem egyfajta 
„természetjog” rangjára emelt jogként funkcionál, azaz nem az usus modernus Pandectarum 
által abszolutizált jog szerepét tölti be. Viszonylagos értékű abban az értelemben, hogy pa-
radigmává éppen a különböző sajátosságokat felmutató szakaszai révén válik, amelyek kü-
lönben az angol tudós számára egyenlő értékűek.27 

Pulszky Ágost – A Jog- és Állambölcsészet alaptanai című művében – is említi Maine 
elméletét: „Maine viszont előadja, hogy a jog vélt felsőbb hatalmak sugallatainak olyszerű 
tiszteletével kezdődik, a mely tökéletesen egynemű és egykorú azon érzelmekkel, a melyek 
folytán a kezdetleges, szervezetlen csoportokban egyes kiváló tulajdonokkal ellátott egyé-
nek a többiek fölé emelkednek, és a melyek következtében a társadalom szervezése még 
nem is tisztán érzett, hanem ösztönszerűen fejlődött szükség alapján megindul. E tisztelet-
ből és a felsőbbség iránt már megszokott engedelmességből következik a themistesek elis-
merése, a melyek szintén még isteni eredetiteknek tartattak, de a melyekben az azokat kije-
lentő egyének által már alkalmazkodás történik a társadalmi élet felismert igényeihez. A 
tapasztalat, hasonszerű esetek és indulat nyomán, gyakorlatot fejleszt e kezdetleges csirák-
ból; a gyakorlat lassanként szokássá válik, az ismétlődés folytán mindinkább könnyűnek 
mutatkozván, és mintegy themistesek állandó alapjának tűnvén fel, míg végre egészen füg-
getlenné válik azon okoktól, a melyek eredetileg előidézték; a szokásjog ismét erkölcsösé, 
ez pedig jogérzetté alakul, kivált azokban, a kik, mint uralomra hivatottak, a hatalmat ma-
gukhoz ragadva, az aristokratiát képezik. Ezek keblében azután a jogérzet alapján a gyakor-
latok, szokások, erkölcsök szerves rendszerbe öntetnek át, a melynek minden része eredeti-
leg ugyan a nép öntudatából keletkezett, de a mely egészében azzal már összeköttetésben 
nem áll, hanem a vallási szertartásokkal egyetemben, a már teljesen megállapodott 
aristokratiának képezi kiváltságos birtokát. A szokásjog utóbb csak vagy merőben pótló és 
 
 
 

                                                           
24 MAINE: i. m. 22.  
25 HAMZA : i. m. 230.  
26 MAINE: i. m. 22.  
27 HAMZA : i. m. 230–231.  
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mellékes jogforrás, vagy azon esetekben nyilvánul újra erőteljesebben, a melyekben a tör-
vényhozó főhatalom tehetetlenné lesz, és a társadalom szervezete ismét alacsonyabbra süly-
lyed.”28 

 
6. „A praetor edictuma” 

 
Maine úgy látja, hogy a rómaiak jogi rendszerüket úgy írták le, mint ami két összetevőből 
áll. „Minden népet – mondja a Justinianus császár rendeletére közzétett Institutiók kézi-
könyv –, melyet törvényekkel és szokásokkal igazgatnak, részben az ő saját törvényeivel 
kormányoznak és részben olyan törvényekkel, amelyek az egész emberiségnél közösek. Azt 
a jogot, amelyet egy nép törvénybe iktat, azon nép civiljogának nevezik, míg azt, amelyet a 
természetes ésszerűség ír elő az egész emberiségnek, a népek jogának nevezik, mert min-
den nép él vele.” A jognak az a része „amelyet a természetes ésszerűség ír elő az egész em-
beriségnek”, volt az az elem, amelyet a praetor edictuma volt hivatott beépíteni a római 
jogba. Másutt egyszerűbben ius naturale-nak, azaz természetjognak hívják, és rendelkezése-
iről úgy tartják, hogy a természetes méltányosság (naturalis aequitas), valamint a természe-
tes értelem sugallja őket. A római történelem legfelületesebb tanulmányozóját is meghök-
kenti, hogy a köztársaság jövőjét milyen rendkívül nagy mértékben befolyásolta a területén 
különböző néven előforduló idegenek jelenléte.29 

A korai római köztársaságban az idegenek teljes kizárásának alapelve éppúgy áthatotta 
a civiljogot, mint az alkotmányt. Idegen vagy honosított nem részesülhetett semmilyen in-
tézmény áldásából, amely egykorú volt az állammal. Mégis Rómának sem az érdekei, sem 
a biztonsága nem engedték meg, hogy az idegen egészen törvényen kívül maradjon. Min-
den ősi közösséget az egyensúly igen csekély zavara is az elbukás veszélyével fenyegetett, 
és a puszta önfenntartási ösztönnek arra kellett kényszerítenie a rómaiakat, hogy valamilyen 
módot találjanak az idegenek jogainak és kötelességeinek az eligazítására, akik máskülön-
ben – és az ókori világban ez valóban komoly veszély volt – fegyveres harccal dönthették 
volna el vitáikat. Továbbá a római történelem egyetlen időszakában sem mondtak le telje-
sen a külkereskedelemről. Ezért valószínűleg részben rendészeti, részben a kereskedelem 
előmozdítását célzó intézkedés volt törvénykezés felvállalása először olyan vitákban, ame-
lyekben a felek vagy idegenek voltak, vagy egyik őshonos, másik idegen volt. Az ilyen tör-
vénykezés felvállalása azonnal maga után vonta bizonyos alapelvek feltárásának szükséges-
ségét, amelyek alapján a megítélendő kérdések eldönthetők, és a római jogászok által erre a 
célra alkalmazott alapelvek kiválóan jellemzik a korszakot. Elutasították, hogy az új esete-
ket tisztán a római civiljog alapján döntsék el. Elutasították, kétségkívül azért, mert némi-
képp lealázónak látszott, hogy annak az államnak a jogát alkalmazzák, amelyből az idegen 
perlekedő jött. Ahhoz a segédeszközhöz folyamodtak, hogy kiválogatták Rómának és a 
különböző itáliai közösségeknek a közös jogszabályait, amelyekben a bevándorlók szület-
tek.30 Más szóval hozzáláttak a ius gentium kezdetleges és szó szerinti jelentésének megfe-
lelő, vagyis az összes nép közös jogát képező rendszer megalkotásához. A ius gentium va-
lójában az ősi itáliai törzsek szokásai közös elemeinek összegzése volt, minthogy ők jelen-
tették az összes népet, akiket a rómaiaknak módjukban állt tanulmányozni, és akik beván-
dorlók egymást követő rajait bocsátották a római földre. Amikor valamely szokás nagy-

                                                           
28 PULSZKY Ágost: A Jog- és Állambölcsészet alaptanai. Eggenberger-féle Könyvkereskedés, Buda-
pest, 1885, 335–336. 
29 MAINE: i. m. 31.  
30 MAINE: i. m. 32.  
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számú különálló nép gyakorlatában egyaránt tapasztalható volt, az összes nép közös jogá-
nak, azaz a ius gentiumnak részeként rögzítették. A ius gentium ennek megfelelően a elő-
írások és alapelvek gyűjteménye volt.31 

Maine meglátása, hogy a római jogász szemében a ius gentium pusztán olyan rendszert 
jelentett, amelyre a politikai szükségszerűség miatt kényszerült figyelmet fordítani. Éppoly 
kevéssé kedvelte, mint az idegeneket, akiknek intézményeiből származott, és akiknek javát 
szolgálta. Maine szerint a ius gentium akkor vált mintává, amikor alkalmazták a természet-
jog görög elméletét a népek közös jogának római gyakorlatára. A ius naturale, a természet-
jog nem más, mint a ius gentium, a népek joga egy sajátos elmélet szemszögéből nézve. 
Maine szerint eltérésük kizárólag történeti volt, és sohasem lehetett lényegi különbséget 
megállapítani közöttük. Szinte szükségtelen ehhez hozzátenni, hogy a ius gentium, az ösz-
szes nép közös joga és a nemzetközi jog összezavarása egészen újkeletű. A nemzetközi jog 
klasszikus megnevezése ius fetiale, azaz tárgyalási és diplomáciai jog. Kétségtelen viszont, 
hogy a ius gentium jelentéséről nyert homályos benyomások jelentékeny szerepet játszottak 
annak a modern elméletnek a létrehozásában, mely szerint a független államok kapcsolatait 
a természetjog szabályozza.32 

A természet szerint élni célkitűzés lett, amelyre az ember teremtetett, és amelyet a leg-
kiválóbb embereknek kötelességük volt követni. A természet szerint élni annyit jelentett, 
mint a közönséges lények zagyva szokásain és vaskos élvezetein felülemelkedve magasabb 
törvények szerint cselekedni, amelyek betartására semmi más, csak az önmegtagadás és az 
önuralom teszi képessé az arra törekvőt. Közismert, hogy ez a tétel – éljünk a természet 
szerint – volt a sztoikus filozófia tanainak összegzése. Görögország leigázásakor ez a filo-
zófia tüstént behatolt a római társadalomba.33  

Miután a természet szó a rómaiak ajkán mindennapos kifejezéssé vált, fokozatosan el-
uralkodott a római jogászok körében az a nézet, hogy a régi ius gentium voltaképpen a ter-
mészet elveszett törvénykönyve, és a praetor, amikor a ius gentium elvei alapján az 
edictum-jogot megalkotja, fokozatosan olyan mintát állít vissza, amelytől eltérve a jog csak 
elkorcsosult. Ebből a vélekedésből azonnal következett, hogy a praetornak kötelessége volt 
a civiljogot a lehetőségekhez képest az edictummal helyettesíteni, amennyire csak mód nyí-
lik rá, újjáéleszteni azokat az intézményeket, amelyekkel a természet az embert kezdetleges 
állapotában igazgatta. Magától értetődően számos akadálya volt, hogy a jogot ilyen úton 
javítsák. Előítéleteket kellett legyőzni még a jogászok körében is, és a római szokások túl-
ságosan szívósak voltak, hogysem egyszerre átadták volna helyüket puszta filozófiai elmé-
letnek. Egészében véve azonban meglepően gyors volt a rómaiak előrehaladása a jog töké-
letesítése terén, mihelyt ösztönzőként alkalmazták rá a természetjog elméletét. A természet 
fogalmához mindig társult az egyszerűsítés és az általánosítás eszméje, ezért az egyszerű-
ség, az összhang és az érthetőség került előtérbe mint a jó jogrendszer jellemzője, és telje-
sen kiveszett a beavatottak nyelvezetének, a rengeteg szertartásnak és a hiábavaló nehézsé-
geknek kedvelése. Justinianus erős akaratára és kivételes lehetőségére volt szükség, hogy a 
római jog felöltse mai alakját, de a rendszer alapvonalai a császári reformoknál jóval ko-
rábban kirajzolódtak már, vélekedik Maine. Maine azon a véleményen van, hogy a valódi 
kapcsolódási pont a régi ius gentium és a természetjog között a következő: a szó eredeti  
 
 

                                                           
31 MAINE: i. m. 33.  
32 MAINE: i. m. 34.  
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 MAINE: i. m. 35.  
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értelmében vett Aequitason, méltányosságon keresztül érintkeznek és olvadnak össze és 
Maine meglátása szerint alighanem itt találkozunk először a jogtudományban ezzel a híres 
fogalommal: méltányosság.34 

 
7. „A természetjog összezavarta a Múltat és a Jelent” 

 
A természetjog és annak rendszertani besorolása nehézségeket okozott a modern jogtudós 
számára. Nem tudtak kiigazodni, számukra „a természetjog összezavarta a Múltat és a Je-
lent.” A XIX. századig a mindenkori jelenhez kapcsolták, s ez az, ami megváltozott az év-
ezredek során. Az idősík a jelenből a jövőre tevődött át. Ekkor vált egyre elterjedtebbé az a 
felfogás, amely az uralmát a jövőben tartja megvalósulandónak, amely valamilyen kívána-
tos célként orientálja majd a megszületendő jogszabályokat, törvénykönyveket. Azon véle-
kedés nyomait, hogy a társadalmak a fejlődésük során a rosszabbtól a jobb állapot felé ha-
ladnának, az ókorban még nem találjuk, megjelenése a kereszténység elterjedéséhez köthe-
tő. A jogot és a társadalmat fejlődésük kezdeti szakaszában két veszély fenyegeti. A veszély 
egyik forrása lehet maguknak a természetjogi tanoknak a túl intenzív figyelembevétele a 
mindennapi jogéletben. A másik a jogrendszer merevsége, amit az okozhat, ha az ősi jog 
keveredik a vallási normákkal, ami olyan visszahúzó erő lehet, amely képes akár évszázad-
okra leláncolni a jogot, meggátolva ezzel természetes, spontán fejlődését. Maine ezen ve-
szély okát is részben a természetjogban látja. Ennek ellenére Maine elismeri, hogy az új-
korban a természetjognak az emberi társadalomra való hatása olyan óriási, hogy ha elfoga-
dása nem vált volna egyetemessé, nem tartanánk ott, mint most. Azok az elvek, amelyek a 
XIX. században Franciaországból terjedtek el a világ nyugati felére, a természetjogból fej-
lődtek ki. Az egyik legjelentősebb és legnagyobb hatású az a doktrína volt, amely az embe-
rek egyenlőségét mondta ki.35 

Maine úgy véli, hogy nem lehet kérdéses, hogy a természetjogi tételnek köszönhetjük az 
emberi lények alapvető egyenlőségének tanát. Az, hogy „minden ember egyenlő”, egyike a 
jogi állítások sokaságának, amelyek az idő előrehaladtával politikai jellegűvé váltak.36 

Maine állítása szerint a francia jogászok körében olyan népszerűségnek örvendett a ter-
mészetjog, hogy feltétel nélkül tisztelték, s ez az elragadtatás oda vezetett, hogy egyenesen 
szokásjoggá vált. Legnagyobb hatását azáltal fejtette ki, hogy alapja lett a modern kori 
nemzetközi, illetve hadijognak.37 

 
8. A haladó társadalmak mozgása 

 
Maine szerint a társadalmi állapot kezdeti elemei, amennyiben egyáltalán tudomásunk van 
róluk, háromféle forrásból ismeretesek, melyek: a sajátjuknál kevésbé fejlett civilizációk 
egykorú megfigyelőitől származó beszámolók, feljegyzések, melyeket egyes népek meg-
őriztek őstörténetükről és az ősi jog. Ha tehát figyelmünket az ősi intézményeknek azokra a 
töredékeire korlátozzuk, amelyekről nincs okunk feltételezni, hogy megrontottak volna, 
világos képet nyerhetünk annak a társadalomnak bizonyos fő jellemzőiről, melynek eredeti-
leg sajátjai voltak. Maine meglátása szerint, ha elegendő anyag van ehhez az eljáráshoz, és 
az összehasonlítást pontosan hajtjuk végre, akkor a követett módszer éppoly kevéssé kifo-

                                                           
34 MAINE: i. m. 36–37.  
35 RAGÁLYI : i. m. 207.  
36 MAINE: i. m. 55.  
37 RAGÁLYI : i. m. 207.  
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gásolható, mint azok, amelyek oly meglepő eredményekre vezettek az összehasonlító nyel-
vészetben.38 Az összehasonlító jogtudományból származó bizonyítékok eredményeként az 
emberi faj ősi viszonyairól a patriarchális elméletként ismert nézet erősíthető meg. Meg-
jegyzi Maine a könyvében azonban, hogy a jogi bizonyíték csaknem kizárólag az indoeuró-
pai családba tartozó társadalmak intézményeiből származik, legnagyobb részét a rómaiak, a 
hinduk és a szlávok szolgáltatják.39 

Maine meglátása szerint az embereket először tökéletesen elszigetelt csoportokra szét-
oszolva látjuk, amelyeket a szülőknek járó engedelmesség tartott össze. Úgy látja, hogy a 
szülő szava törvény, de még nem jutott el a themiszek állapotába. Ha továbbmegyünk a 
társadalom azon állapotáig, amelyben ezeket a korai jogi képzeteket formába öntötték, azt 
találjuk, hogy még magukon viselik a despota atya parancsait láthatólag szükségképpen 
jellemző titokzatosság és rögtönzés jegyeit, de ugyanakkor, azáltal, hogy uralkodótól szár-
maznak, feltételezik a családcsoportoknak valamiféle szélesebb társadalmi szervezetben 
egyesülését. Maine felteszi a kérdést, hogy milyen jellegű ez az egyesülés és milyen mérté-
kű a vele járó kapcsolatok bensőségessége. Úgy látja Maine, hogy éppen ez az a pont, ahol 
az archaikus jog az egyik legnagyobb szolgálatot teszi számunkra, és kitölti a szakadékot, 
amelyet másként csak találgatással hidalhatnánk át. Maine szerint a társadalom a kezdeti 
időkben nem olyan volt, amilyennek jelenleg felfogjuk, tudniillik egyének halmaza. Való-
jában azoknak az embereknek a véleménye szerint, akik alkották, családok együttese volt. 
Az ellentétet a legélesebben Maine szerint úgy fejezhetjük ki, ha azt mondjuk, hogy az ősi 
társadalom alapegysége a család volt, a modern társadalomé az egyén. Testületek sohasem 
halnak meg, és ennek megfelelően a primitív jog az egységeket, melyekkel foglalkozik, 
azaz a patriarchális vagy családcsoportokat örökkévalónak és megszüntethetetlennek fogja 
fel. Az egyén erkölcsi emelkedettsége és erkölcsi lealacsonyulása láthatólag keveredik a 
csoport erényeivel és vétkeivel, amelyre tartozik, vagy azok mögé sorolódik. Ha a közösség 
követ el jogtiprást, bűnössége jóval nagyobb, mint a tagjai által elkövetett vétkek összege; a 
bűntény testületi cselekmény, és következményei sokkal több személyt érintenek, mint 
ahányan tényleges elkövetésében részesek voltak. 40 

Az elemi csoport a család, amelyet a közös alávetettség kapcsol a legidősebb, felmenő 
ági férfihez. A családok együttese képezi a nemzetséget vagy házat. A házak együtteséből 
tevődik ki a törzs. A törzsek együttese alkotja az államot. Maine úgy gondolja, hogy ebből 
legalábbis annyi bizonyos, hogy minden ősi társadalom egy eredeti családból származónak 
tekintette magát, és hasztalan próbált ezenkívül bármilyen érthető okot találni, amely politi-
kai egységként tartaná össze. Határozottan állítható továbbá írja Maine a korai államokról, 
hogy polgáraik minden csoportot, amelynek tagságára igényt tartottak, közös leszármazá-
son alapulónak tekintettek. Ami nyilvánvalóan igaz volt a családról, azt először igaznak 
vélték a házról, majd a törzsről, végül az államról. Maine ezen alapvető feltevését tévesnek 
ítéli meg, mert véleménye szerint mindig fel lehet fedezni olyan szakaszok nyomát a törté-
nelemben, amikor idegen eredetű embereket vettek föl vagy olvasztottak be az eredeti test-
vériségbe.41 Azokban az időkben a kedvezőnek ítélt megoldás az volt, hogy a bejövő népes-
ség „kisütötte” magáról, hogy ugyanabból a törzsből származik, mint az a nép, amelybe 
beszivárgott. A bizonyítékok által sugallt következtetés Maine szerint tehát nem az, hogy 

                                                           
38 A jog és nyelv kapcsolatáról részletesen lásd SZABÓ Miklós: Jogelmélet és nyelvelmélet. Magyar 
Tudomány 2006/4, 419. 
39 MAINE: i. m. 70–72.  
40 MAINE: i. m. 73–74.  
41 MAINE: i. m. 75.  
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minden korai társadalom a közös őstől való leszármazással alakult ki, hanem az, hogy 
mindegyiknek, amely némi tartóssággal és szilárdsággal bírt vagy ilyen volt a leszármazása, 
vagy feltételezte, hogy ilyen. Végtelenül sok ok következtében hullhattak szét a primitív 
csoportok, de bárhol egyesültek is újra alkotóelemeik, az a rokonsági társulás mintája vagy 
elve szerint történt. Bármi volt is a tény, minden gondolat, a nyelvezet és a jog a feltevéshez 
igazodott.42  

A rendszer központi elvének fenntartásában mutatott hajlíthatatlanságuk, mely szerint 
politikai jogokra kizárólag a valódi vagy mesterséges vérségi kapcsolat révén lehet szert 
tenni, alattvalóikat egy másik, jóval nagyobb mérvű életképességgel felruházottnak bizo-
nyuló elvre tanította meg. Ez Maine meglátása szerint a helyi érintkezés elve volt, amelyet 
ma mindenütt a közös politikai ténykedés feltételeként ismernek el. A politikai eszmék új 
köre jött tüstént létre, amelyek – lévén a mieink, a kortársainké és nagymértékben elődeinké 
is – meglehetősen vakká tesznek a régebbi elmélet észlelésére, amelyet legyőztek és letaszí-
tottak a trónról vélekedik Maine. A család tehát az archaikus társadalom mintája, de a csa-
lád, melyről itt szó van, nem pontosan az a család, ahogyan a mai ember felfogja, hívja fel a 
figyelmünket Maine.43  

Kimagasló súlyú a római jog Maine számára a családi struktúra vonatkozásában is. A 
római családra ugyanis a jogtudós szerint egyértelműen az abszolút érvényű patria potestas, 
apai hatalom jellemző. Ily módon Maine az egyik legjelentősebb képviselője a lényegében 
még Arisztotelészre visszanyúló patriarchális teóriának. Maine felfogása szerint a 
paterfamilias abszolút, egyfajta szuverén hatalma politikai elemeket is tartalmaz. Ezáltal a 
családfő patria potestasára épülő család mint struktúra, bizonyos állami funkciók betöltésé-
re is alkalmas. A patriarchális család e koncepció alapján a városállam (polis) szerepét ké-
pes játszani az emberiség történetének korai szakaszában.  

A pater familias abszolút jogkörrel rendelkezik Maine nézete szerint a magánjog terüle-
tén is. A családfő egységes hatalma, amelynek megjelölésére eredetileg nagy valószínűség-
gel a manus kifejezés szolgál, kiterjed az ingó és ingatlan vagyonra éppúgy, mint a rabszol-
gákra és családtagokra. Csak a későbbi fejlődés következtében és eredményeként bomlik 
elemeire az apai hatalom (patria potestas), amennyiben a dominium (proprietas) a rabszol-
gák és egyéb vagyontárgyak, a mancipium a függő viszonyban lévő szabad jogállású gyer-
mek, a potestas a hatalom alatti leszármazók és végül a manus a meghatározott típusú há-
zasságot kötött feleség fölötti hatalom megjelölésére szolgál. Maine nézete szerint az apai 
hatalom által összetartott család alkotja azt a csírát, amelyből a hosszú folyamat végered-
ményeként a személyek joga kifejlődik.44 „Úgy gondolom – írja Maine –, kimutatható, 
hogy a patria potestasszal összetartott család alkotja a fészket, amelyből az egész személyi 
jog kikelt.”45 

A változások oda vezettek, hogy a személy feletti hatalom gyakorlatilag eltűnt, s már 
csupán csak elméletben létezett. Ezt a társadalmat egyre inkább az egyéni szabadság s az 
önálló akaraton nyugvó szerződések által uralt berendezkedés fémjelzi.46 

A haladó társadalmak mozgása Maine meglátása szerint egy tekintetben egynemű volt. 
Egész menete során jellemezte a családi függőség fokozatos feloldása és helyette az egyéni 
kötelezettség fokozódása. Az egyén mindinkább a család helyébe lépett, mint a civiljog 

                                                           
42 MAINE: i. m. 76.  
43 MAINE: i. m. 77. 
44 HAMZA : i. m. 231.  
45 MAINE: i. m. 87.  
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által figyelembe vett egység. A haladás különböző mérvű sebességgel ment végbe, és van-
nak nem teljesen stagnáló társadalmak, amelyekben az ősi szervezet összeomlása csak az 
általuk felmutatott jelenségek gondos tanulmányozásával vehető észre. Bármilyen volt is 
üteme, a változás nem esett áldozatául visszahatásának vagy következményének, és a nyil-
vánvaló lassulásokról megállapítható, hogy némely teljesen idegen eredetű eszme és szokás 
felszívásán keresztül álltak elő. Nem nehéz azt sem megállapítani – vélekedik Maine –, 
hogy mi az az ember és ember közötti kötelék, amely fokról fokra felváltja a jogok és köte-
lességek kölcsönösségének azokat a formáit, amelyek a családból veszik eredetüket. Ez a 
kötelék a szerződés, mondja Maine. Elindulva, mintegy a történelem egyik határáról, a tár-
sadalom olyan állapotából, amelyben a személyek minden kapcsolata a családi viszonylat-
ban összegeződött, láthatólag szakadatlanul a társadalmi rend olyan szakasza felé haladunk 
írja Maine, amelyben mindezek a kapcsolatok az egyének szabad megegyezésével kelet-
keznek. Nyugat-Európában az ilyen irányban tett előrehaladás jelentékeny volt. A státus 
minden formája – Maine megítélése szerint – (gyámság alatt álló asszony, hatalom alatt álló 
fiú stb.), melyet a személyi jog tekintetbe vesz, az ősidőkben a családban lakozó hatalmak-
ból és előjogokból származik, és bizonyos fokig még mindig azok által színezett. Azt 
mondhatjuk, vélekedik Maine, – ha a státust csak az ilyen személyi viszonyok megjelölésé-
re foglaljuk le – hogy a haladó társadalmak mozgása eddig a státustól a szerződés felé tartó 
mozgás volt.47 

 
9. Összegzés 

 
Az angol jogtudós – akinek ez a műve a történetírás és a szociológia számára is kiemelkedő 
jelentőségű – az emberi társadalmak általános fejlődésének alapelvét fogalmazza meg eb-
ben a munkájában úgy, hogy ezt a progressziót a jog alapvető jelentőségű intézményeinek 
területén elemzi. Több vonatkozásban is spekulatív, hipotetikus jellegű ez a mű. Maine 
ugyanis nem tekinti feladatának azt, hogy gondolatait a tudomány teljes eszköztárát bevetve 
támassza alá. Maine igen fontosnak tekinti a történeti általánosítást, melyből szükségkép-
pen adódik az, hogy következtetései nem mindig támaszthatók alá konkrét adatokkal. Az 
ősi jog megszületése elképzelhetetlen lett volna a múlt század második harmadában kibon-
takozó jogi etnológia, összehasonlító nyelvtudomány (indoeurópai nyelvészet) és összeha-
sonlító jogtudomány nélkül.48 

A legrégibb politikai antropológiai mű, Morgan irokéz törzsszövetségről írott „politikai 
etnográfiája” (The League of the Ho-de-ne-sau-nee, or Iroquois, 1851), a politikai 
szerveződésmód gazdasági, rokonsági és rituális összefüggéseit taglalta, majd az Ancient 
Society (1877) a térségi és a rokonsági rend megvilágítása szempontjából volt (és sokáig 
maradt is) kiemelkedő alapmű az evolúciós teória követői számára. A korabeli rendszerezé-
si teória szerint (az elgondolás már Montesquieu-nél megjelenik) a társadalmak fejlődése 
vad, majd barbár, később civilizált fázisokra tagolható, illetve ha összevetjük őket, a kü-
lönbségek egyidejűleg is léteznek a világ különböző pontjain. A törzsi szervezet és a politi-
kai rend struktúrájában hangsúlyosnak mutatják e jellegzetesen polgári politikai teóriák a 
területbirtoklás és a tulajdon fontosságát, meghatározó voltát. Kevésbé a szerves fejlődésre, 
inkább a törvények és a jogrend intézményépítő hatására koncentrált Sir Henry Maine az 
Ancient Law (1861) című munkájában, s bár kivételesen hasznos, sőt kihívó összehasonlító 
módszerrel élt a keleti és nyugati faluközösségekről szólva, továbbá a római és az újkori 
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brit örökségjogi gyakorlat terén, de teóriája inkább hagyatkozott a filológiai, textuális ösz-
szevetésre, semmint a (terep)kutatásra.49 

Maine a római jog ismeretének szükségességét a jogösszehasonlítás oldaláról vizsgálja. 
Nézete szerint a római jogot nem azért kell ismerni, mert az a múltban az angol joggal kö-
zös vonásokat mutatott, hanem azért, mert a jövőben a két jog egyre közelebb kerül majd 
egymáshoz.50 

Maine munkásságára jellemző volt a történelmi szemlélet és az elméleti megközelítés, 
valamint az összehasonlító-szociológiai jellegű módszer alkalmazása. Maine könyvét elol-
vasva úgy vélem határozottabb és pontosabb képet kaphattunk a jog kezdeteiről, az ősi jog-
ról, a jog őskoráról, melyről a vizsgálódásai a római jogtól indultak, azaz tulajdonképpen a 
római jogot vetette össze az angol joggal. 

Maine nem értett egyet azokkal a nézetekkel, melyek szerint a társadalmi intézményeket 
az ember racionális természete alakítja ki, szerinte a társadalmi intézmények létrejöttében a 
szokásoknak, ösztönöknek, érzelmeknek van nagyon jelentős szerepe. 

Maine az ősi jogban a jogi intézmények eredetét a történelmi fejlődés menetében meg-
nyilvánuló ésszerűségben kereste és abból a módszertani feltevésből indult ki, hogy az 
egyes társadalmak a történeti fejlődésnek ugyanazon útját járták be, és a különbségeik tu-
lajdonképpen abból fakadnak, hogy a fejlődés más-más pontjára jutottak el. Úgy látja, hogy 
hasonló történelmi körülmények között a különböző országok jogfejlődésében számos ha-
sonlóság figyelhető meg. 

A könyv elolvasása után látható, hogy Maine hatalmas mennyiségű forrásanyagot gyűj-
tött össze és rendszerezett, amely forrásanyag a téma későbbi tudományos kutatásának is 
alapját képezhette. 

Megállapítható, hogy Maine kutatásában fő irányvonalként a statikus és a progresszív 
társadalmak megkülönböztetését tűzte ki célul és kutatása a progresszív társadalmak fejlő-
désére vonatkozott. Megállapításai szerint a fejlődés a státusztól a szerződés felé haladt, 
azaz az egyén születés által meghatározott és egyben kötött jogi helyzete az idők folyamán 
egyre nagyobb mértékben feloldódott és teret engedett a szabadságnak, vagyis annak, hogy 
szerződések révén már maga alakítsa jogi helyzetét. 

Maine felhívta a figyelmünket a könyvében arra is, hogy a kodifikációt kívánatosnak 
tartotta az angol jog számára is.  

A jog fejlődését Maine történeti szakaszokra osztotta, kezdve a bírói ítéletet sugalmazó 
isteni közreműködőként tartott „Themiszektől”, a királyság meggyengülésével az arisztok-
rácia uralmán keresztül az írott jog megjelenésével, mely végül a törvénykönyvekben látott 
napvilágot és mindenki számára hozzáférhetővé és megismerhetővé vált. Véleményem sze-
rint talán nagyobb biztosítékot is jelenthetett az ezt megelőző íratlan jognál.  

Maine úgy látja, hogy miután létrejöttek a törvénykönyvek, azaz ezáltal az írott jog is, 
befejeződött a jog spontán fejlődése, mert ezután már minden változtatás, változás valószí-
nűsíthető volt, hogy tudatos, szándékos módosításnak számított. Maine véleménye szerint 
ezek után már egyértelműen különbséget lehet tenni a stagnáló és a haladó társadalmak kö-
zött a vizsgálódások tekintetében.  

                                                                                                                                                    
48 HAMZA : i. m. 232. 
49 A. GERGELY András: Tudományterületi át(-)tekintések. Alkalmazott antropológiai és társ-tudások. 
MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont, Budapest, 
2006. 
50 HAMZA  Gábor: A római jog a XXI. században. Magyar Tudomány, 2007/12, 1557. 
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A tanulmányban láthatjuk, hogy Maine a progresszív társadalmak fejlődését egy orga-
nikus modell alapján szemléli, és az is megállapítható, hogy a progresszív társadalmak há-
rom fejlődési szakaszát különbözteti meg. Az első a jogi fikció, mely meglátása szerint az 
emberi társadalmak kezdeti szakaszában töltött be jelentős szerepet, a második a méltá-
nyosság, mely olvashattuk, hogy az érvényességét nem kívülről nyerte, hanem a benne rejlő 
magasabb rendű szentség biztosította, és időben az utolsó fejlődési szakasz a törvényhozás, 
amely az érvényességét már kívülről nyeri és a kötelező erejét nem alapelveinek, hanem a 
törvényhozó tekintélyének köszönheti. A jogalkotó akaratán múlik, hogy mi lesz törvényi 
szabály.  

A könyvet végigolvasva láthatjuk az ősi jog és a modern jog különbözőségeit, hisz az 
ősi jog a patriarchális társadalomból indult, ahol a társadalom egysége a család volt, a csa-
ládfő parancsaival és figyelemre méltó, hogy a jog a közösségek kapcsolatait szabályozta, 
és jellemző volt a szertartásos jelleg. Ezekkel ellentétben megállapítható, hogy a modern 
jog már az egyénre épül, az egyének közötti kapcsolatokat szabályozza, és jogokra, kötele-
zettségekre épül. A haladó társadalmak mozgását Maine egy tekintetben mindenképpen 
egyneműnek vallja, ugyanis egész menete során a haladó társadalmak mozgását jellemezte 
a családi függőség fokozatos feloldása és helyette az egyéni kötelezettség fokozódása, azaz 
az egyén fokozatosan a család helyébe lépett, mint a civiljog által figyelembe vett egység. 

Végül, de nem utolsó sorban olvashatunk a természetjog tanairól, melyek talán mondha-
tom, hogy nagymértékben meghatározták a társadalmak jogéletét, hiszen azt írta Maine a 
könyvében, hogy „a természetjog összezavarta a Múltat és a Jelent”, és azon kérdésről is, 
hogy van-e az államok felett törvényhozó? 

A szerző a könyv VI. és VII. fejezetében a végrendelkezési intézkedések legrégebbi 
szabályairól, a végrendeletekről és az öröklésről az öröklési jog eredetéről ír. A VIII. feje-
zet a szerzésnek, a birtoklásnak a „természetes szerzési módjait”, a tulajdon eredetének el-
méletét elemzi, ugyanis a szerző véleménye szerint mindennek kell, hogy legyen tulajdono-
sa. A IX. fejezet a szerződések korai történetével, változásaival a társadalmi funkciójuk 
alakulásával foglalkozik, a X. fejezet pedig a magánbűncselekmény és a közbűncselekmény 
korai történetével ismerteti meg az olvasót. 

„Nem ismerek csodálatosabbat, mint hogy a római jog, különösen a római szerződési 
jog, milyen sokféle tudománynak kölcsönzött gondolkodásmódot, okfejtésmintát és műnyel-
vet. Az újkori ember intellektuális étvágyát felkeltő tárgyak között aligha akad egy is, a fizi-
kát kivéve, amelyet ne járt volna át a római jog” –  mondja Sir Henry Sumner Maine. 


