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1. Bevezetés

A 19. század meglehetősen viharos volt Spanyolor-
szág számára: a francia megszállás, gyarmatainak 
elvesztése, az agrárszektor nehézségei gazdasá-

gi, politikai és társadalmi válság felé vezették az orszá-
got. A gyarmatbirodalom megingott, a belső társadalmi 
feszültségek mellett felerősödtek a baszk, a gallego és 
katalán nemzeti mozgalmak. A minden nehézség ellené-
re a polgári átalakulás útjára lépett Spanyolország a jogi 
modernizáció mind határozottabb szükségességével és 
igényével is szembe találta magát. A polgári forradalom 
1812 és 1833 közötti szakaszában a liberális kormányok 
jelentős erőfeszítéseket tettek a jog egységesítése érdeké-
ben. Az 1812-es cádizi alkotmány francia mintára megte-
remtette az alkotmányos monarchiát – hatalommegosztás-
sal és az alapvető jogok biztosításával –, majd viszonylag 
rövid időn belül több különböző alkotmány került meg-
alkotásra (1837, 1845, 1876). A Code Civil hatására Spa-
nyolországban megkezdődött a polgári jog kodifi kációja 
és egy egységesítő jogi modernizációs folyamat.

A 19. század közepétől az európai jogi modernizá-
ciót előkészítő folyamat szerves részévé vált a spanyol 
jogszokáskutatás. A jogszokások jogtudományba törté-
nő szerves beépülésének egyik első állomása volt 1845-
ben Julián Sanz del Río vezetésével a Madridi Központi 
Egyetem Jogfi lozófi ai Tanszékének megalapítása. Az itt 
folyó képzés és kutatás hatására fordult Joaquín Costa 
(1846–1911) fi gyelme a szokásjog kutatása felé. A Costa 
által kezdeményezett és a korszak legjelesebb jogtudósai 
részvételével, széles körű társadalmi érdeklődés mellett 
megvalósult kutatások eredményei pedig nemcsak a spa-
nyol szabályozásra, de a jogrendszerüket spanyol mintára 
kialakító dél-amerikai államokra is komoly hatást gya-
koroltak. A spanyol jogszokások egyik első gyűjtőjeként 
magának nemzetközi hírnevet szerzett Rafael Altamira 
például 1909-ben a Buenos Airesi Egyetem Jogi Karán 
tartott előadásában a jogszokáskutatás spanyol iskolájáról, 
illetve doktrínájáról beszélt. Mint említette, Costa mellett 
több ismert spanyol jogtudós vett részt a szokásjog terüle-
tén a 19. század végétől végzett évtizedes kutatásokban.1 
A spanyol jogszokáskutatás következő generációjának ki-
váló képviselője, Carreras i Artau (1879–1954)2 1917-ben 
a kutatási eredmények áttekintése során egyenesen escola 
consuetudináriáról ír, amelyet costistának nevezett.3 Mint 
fogalmazott, ennek az iskolának a kutatási eredményei 
több ezer oldalnyi monográfi ában, publikációkban, gyűj-
tésekben és kutatásokban összegezhetőek.

Tanulmányomban a spanyol szokásjogkutatás costai 
iskolájának jogtudósai közül Manuel Pedregal, Rafael Al-
tamira és Mariano Ruiz-Funes García kutatásait és sze-
repüket az iskolaformálásban kívánom bemutatni. Bízom 
abban, a magyar nyelven kevéssé hozzáférhető források 
és szakirodalmak nemcsak a spanyol jogszokáskutatás 
alaposabb megismerését teszik lehetővé, de hozzájárulnak 
a magyar jogi modernizáció előképeire vonatkozó kutatá-
sok értelmezéséhez is.

2. Manuel Pedregal y Cañedo
(Grado,1831 – Madrid,1896)4

Jogi tanulmányait az Oviedói Egyetemen végezte 1856-
ban, ezt követően ügyvédként dolgozott, majd 1865-től 
az ügyvédi kamara (Colegio de Abogados) vezetője volt. 
Fiatalkorától aktív közéleti és politikai szerepet vállalt: a 
Demokrata Párt egyik alapítója volt, az asztúriai republi-
kánus mozgalom, majd a Tartományi Forradalmi Tanács 
tagja. Már 1854-ben részt vett a Tudományos és Irodalmi 
Akadémia, később az El Constituyente folyóirat megalapí-
tásában. Az 1868-as forradalmat követően, Ayuntamiento 
de Oviedo tanácsosává választották, 1869-ben , 1871-ben 
és 1872-ben is indult a tartományi képviselői posztért. 
1873-ban az alkotmányozó nemzetgyűlésben (Cortes 
Constituyente) Gijon képviselője, később alelnök, majd 
La Coruña polgári kormányzója volt, Emilio Castelar5 
kormányzása idején pénzügyminiszter. Az Első Köztársa-
ság bukása után ügyvédként dolgozott tovább. Pedregal a 
spanyol jogszokáskutatásban meghatározó szerepet válla-
ló madridi Ateneo (Ateneo Científi co y Literario) tudomá-
nyos és irodalmi társaság tagja, később elnöke volt, va-
lamint a spanyol jogszokáskutatás intézményének tartott 
Jogtudományi és Törvényhozói Királyi Akadémia (Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación) tagja. Giner 
de los Ríosszal6 együtt az Institución Libre de Enseñan-
za (ILE)7 egyik megalapítója, rektora és az igazgatótanács 
elnöke. Indult az Oviedói Cortes választásokon 1881-ben. 
A Centralista Párt vezetője volt, aki Asztúriában Gumer-
sindo de Azcárate8 és Rafael María de Labra9 társaként 
részt vett a köztársasági unió létrehozásában.

Pedregal a Materiales para el estudio del derecho mu-
nicipal consuetudinario (1885) kötetben Costa társszerző-
jeként Asztúria jogszokásait vette górcső alá. A madridi 
Központi Egyetem összehasonlító jogtörténész professzo-
ra, Gumersindo de Azcárate11 véleménye szerint jogszo-
káskutatása társadalompolitikai szempontból is rendkívül 
fi gyelemre méltó. A Derecho municipal consuetudinario 
című tanulmányban Asztúria tartomány településének he-
lyi rendelkezéseit, a tulajdonviszonyokat, a vidéki embe-
rek szokásait, a közös tulajdonú, illetve közösen használt 
területek (például legelők, szántóföldek) szabályait, azok 
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mindennapi gyakorlatát vizs-
gálta a földművelés és állat-
tartás területén a falusi közös-
ségekben. Pedregal felhívta a 
fi gyelmet a közösségi tulajdon 
részletes tanulmányozásának 
fontosságára, és kitért a helyi 
rendeletek megsértése esetén 
alkalmazott bírságolási, elzálo-
gosítási jogszokásokra is.12

Pedregal Derecho de fami-
lia, derecho municipal tanul-
mánya az asztúriai falvakban 
és városokban gyűjtött, első-
sorban a házassághoz és a csa-
ládhoz kapcsolódó jogszoká-
sokat adta közre. Ezek között 
külön kitért a házassági szer-
ződésre, az örökös nevezésre, a 
nem házas gyermekek jogaira, 
a bérleti szerződés családjogi 
vonatkozásaira, az atyai hata-
lomra és a nő családon belüli 
jogállására. Pedregal mindkét 
munkája 1902-ben újrakiadás-
ra került a costai spanyol szo-
kásjogi iskola eredményeit összegző Derecho consuetudi-
nario y economía popular kötetben.13

3. Rafael Altamira y Crevea
(Alicante, 1866 – Mexikó, 1951)

Altamira 1886-ban a Valenciai Egyetemen polgári és ká-
nonjogi diplomát, 1887-ben Madridban jogi doktorátust 
szerzett, ezt követően ügyvédként dolgozott. A La Jus-
ticia republikánus napilap 
szerkesztője volt 1888-tól, 
1892-től a lap igazgató-
ja. Emellett az 1880-1883 
között Costa által is szer-
kesztett Boletín de la Insti-
tución Libre de Enseñanza 
című folyóirat vezetője volt. 
A Nemzeti Pedagógiai Mú-
zeum titkáraként dolgozott 
1888-tól, 1897-ben az Ovie-
dói Egyetem Jogtörténeti 
Tanszékének vezetője volt, 
aki 1898-ban az egyetem 
jogi karának más tanáraival 
együtt megalapította a sza-
badművelődés és tudomá-
nyos ismeretterjesztés asztú-
riai szervezetét, az Extensión 
Universitariát.14 Altamira 
reformelképzeléseinek ok-
tatási főfelügyelőként, majd 

az alapfokú oktatás főigazgató-
jaként próbált érvényt szerez-
ni, 1913-ban azonban politikai 
nyomásra lemondott e tisztsé-
géről.

Egy évvel később a Diplo-
máciai és Konzuli Intézet (mai 
Diplomáciai Iskola) tanárává, 
valamint a Madridi Központi 
Egyetem Historia de las Insti-
tuciones Políticas y Civiles de 
América tanszékének vezetőjé-
vé nevezték ki. E tisztségét Al-
tamira egészen nyugdíjazásáig, 
1936-ig töltötte be. Altamira 
1916 és 1923 között a Valen-
ciai Egyetem szenátora volt, 
1931-ben a Madridi Egyetem 
Jogi Karának dékánjává vá-
lasztották.15

Altamirát tudományos 
munkásságának elismerése-
ként (ennek részeként a szo-
kásjog és a jogszokáskutatás 
területén elért eredményeit) 
az Oviedói Akadémia 1909-

ben levelező, majd 1911-ben rendes tagjává választotta, 
1922-ben pedig a Történettudományi Királyi Akadémia 
akadémikusává nevezték ki. A spanyol köz- és felsőok-
tatás területén végzett tevékenységét (amely szorosan 
kötődött az ILE pedagógiai programjaihoz) Doctor ho-
noris causa címmel ismerték el La Plata, Lima, Mexikó, 
Sorbonne, Bordeaux, Cambridge, Columbia, Havanna, 
Brüsszel, Santiago de Chile és Montevideo egyetemein. 
Altamira jogász, történész, a spanyol jogszokáskutatás 
nemzetközileg elismert képviselője volt, de legalább eny-
nyire fontos volt nemzetközi jogászként a párizsi Tribu-

nal de Litigios de Mineros,17 
majd a Hágai Nemzetközi 
Bíróság, illetve az Állandó 
Nemzetközi Bíróság tag-
jaként végzett munkája. 
Először 1931-ben, később 
1951-ben Nobel-békedíjra 
is javasolták Altamirát, aki 
a spanyol polgárháború ki-
törését követően Mexikóba 
vonult száműzetésbe. Alta-
mira gondolkodására, tár-
sadalompolitikai nézeteire 
és pályájának alakulására 
– ebben a spanyol jogi mo-
dernizáció egyik lehetséges 
forrásának tekintett, a nép 
körében élő jogszokások 
megismerése melletti elkö-
teleződésre – nagy hatással 
volt Joaquín Costa, Gumer-
sindo de Azcárate, Nicolás 
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Salmerón (1838–1908),18 Giner de los Ríos és Manuel 
Bartolomé Cossío (1857–1935).19

Altamira munkáiban a haladás, a szabadság, a jog, a 
harmónia, a fejlődés, a törvény eszméit a spanyol nem-
zeti gondolattal egyesítet-
te.21 A közösségi tulajdon 
történetét az őskortól a 19. 
századi Spanyolországig 
felölelő, 1890-ben kiadott 
Historia de la propiedad 
comunal doktori érteke-
zésének elkészítése során 
témavezetője az Ensa-
yo sobre la historia del 
derecho de propiedad22 
könyvében a tulajdon-
jog történetét részletesen 
feltáró Gumersindo de 
Azcárate, a spanyol jog-
szokáskutatás kiemelkedő 
képviselője volt. Altamira 
az értekezés elkészítése 
során Costa tanácsa sze-
rint alaposan elmélyült a 
félsziget különböző kö-
zösségi tulajdonformáinak 
történeti tanulmányozásá-
ban (például családi közös 
vagyon, földközösség). 
Értekezésében a falusi kö-
zösségekre és családokra vonatkozó jogszokásgyűjtések 
akkor ismert anyagát is felhasználta – elsősorban Costa, 
Azcárate, González de Linares (1834–1893),23 Pedregal, 
Juan Serrano Gómez (1837–1898),24 Wentworth Webster 
(1828–1907),25 Josep Pella (1852–1918)26 kutatásait.27 

Figyelemre méltó, hogy Altamira mennyire ismerte és 
értette, értékelte Costa agrárközösségekre vonatkozó ku-
tatásait [Colectivismo agrario en Espana (1898)]. Gyűj-
tései nyomán Costa hatására ő is különös fi gyelmet szen-
telt a spanyol jogszokásoknak, a közösségi földtulajdon 
fennmaradásáról és a jogszokások helyi gyakorlatainak.28 
Costa hatása érhető tetten abban is, hogy a szokásjogi 
gyűjtések az értekezésbe illesztésével és jelen idejű hasz-
nosíthatóságuk lehetőségének vizsgálatával Altamira a 
tulajdonformák összehasonlító elemzése során túllépett a 
histografi kus megközelítésen. A társadalmi és gazdasági 
életben még hasznosnak tekintett jogszokások (például kö-
zös munkavégzés szokásrendje, az öntözővízre vonatkozó 
szokások) és közösségi tulajdoni formák (például föld-
közösség, legelőközösség) védelmét, megőrzésük fontos-
ságát hangsúlyozta. Kiemelte a közösségi szokásjog gaz-
dag és élénk valóságát, a gyakorlatban megtapasztalható 
bőséges és változatos formáit, szemben a tulajdonjogra 
vonatkozó liberális törvényhozás elvont megfogalmazá-
sával. Erre alapozta a hagyományos közösségi intézmé-
nyek védelmét – a népi jogtudat visszatükröződéseként. 
Másrészt Altamira hiányolta, hogy az új spanyol egysége-
sítő törvényhozás – az 1888-ban kihirdetett montenegrói 
Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezésektől elté-

rően – nem fordított nagyobb fi gyelmet a közösségi tulaj-
don osztatlan használatának formáira, amelyek a családok 
létfontosságú támaszát, túlélését jelentették.29 A spanyol 
szokásjogban a földközösségről folytatott viták központi 

szerepet töltöttek be. Costa 
hatására Altamira is külö-
nös fi gyelemmel fordult az 
öntözővíz-elosztás szokás-
köre felé.

Altamira alicantei gyűj-
tésének eredményei 1896-
ban a Revista General de 
Legislación y Jurispru-
dencia című folyóiratban 
láttak napvilágot, melynek 
bővített változata Merca-
do de agua para riego en 
la Huerta de Alicante y en 
otras localidades de la Pe-
nínsula y Canarias30 cím-
mel 1902-ben jelent meg 
a Costa neve által fémjel-
zett, a spanyol szokásjogi 
kutatásokat összefoglaló 
Derecho consuetudinario 
y economía popular má-
sodik kötetében. E mun-
kájában Altamira történeti 
és jogtörténeti áttekintést 
ad a 13. századtól 1865-

ig, kitérve az alicantei öntözővíz-elosztási és -értékesítési 
rendszerre is.

Altamira további kutatásai egy terjedelmesebb mű ki-
dolgozásához vezettek. Costa kezdeményezésére a Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas31 évente kiírt 
szokásjogi témájú monográfi ai pályázatára benyújtott pá-
lyamunkák között szerepelt 1903-ban Altamira Derecho 
consuetudinario y economía popular de la provincia de 
Alicante című műve, amely díjat nyert, és 1905-ben meg 
is jelent. A magyar jogszokáskutatáshoz fűződő kapcso-
lat szempontjából megemlítendő, hogy e gyűjtésre, mint a 
spanyol jogszokáskutatás kiemelkedő eredményére, Tagá-
nyi Károly32 és Tárkány Szücs Ernő33 is hivatkozik.

A monográfi a egyik fejezetének központi kérdése, Cos-
ta hatására Altamira „személyes kutatásainak különleges 
tárgya”34 az öntözővíz használata körében Alicante tar-
tományban kialakult jogszokások rendkívül gazdag köre 
volt. Ezt egészítették ki a családhoz és a közösségi tulaj-
donhoz kapcsolódó gyűjtések. Altamira a család fejezet-
ben kitért például a jegyesség, a házasság, a hozomány, a 
házastársi vagyon, az örökbefogadás, a nők családon belü-
li jogállása, illetve a temetés tárgykörére. Összegyűjtötte 
a közösségi tulajdonnal kapcsolatos jogszokásokat (köz-
használatra szánt területek: szántók, hegyek, rétek, lege-
lők, faluközösségi létesítmények stb.). Közölt anyagot a 
munka és a napszám jogszokásairól, amelyet kiegészített 
az Alicante tartomány iparosaira, gazdasági helyzetükre, 
a gazdasági társaságokra, egyesületekre vonatkozó adat-
közlésekkel.

Nicolás Salmerón20
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A mű monografi kus szempont-
tal gyűjtött össze minden olyan 
adatot, amely érdemes lehetett a 
társadalmi problémákkal kapcso-
latos refl exiókra és azok megol-
dásainak kidolgozására. Az agrár-
tulajdon rendszerének vizsgálata 
során elsősorban a földhasználati 
és tulajdonviszonyokat mutatta 
be: főként a családi vagyon át-
adásával, a szerződések időtarta-
mával és a betakarított termés el-
osztásával kapcsolatos normákat 
vizsgálta. Külön kiemelte és rész-
letezte azokat az eseteket, amikor 
a szokás a termelő javát szolgáló 
szerződésekre vonatkozó jogsza-
bályokat módosította.35

Altamira kutatása jelentősen 
hozzájárult az alicantei szokásjog 
és földközösség megismeréséhez. 
Ahogyan munkáiban is megfo-
galmazta, az Alicante tartomány-
ban történt népességváltozás, a 
nemzetközi kereskedelmi hatások erősödése, a helyi fue-
rók V. Fülöp által történt eltörlése és a 19. század egysége-
sítő áramlata nem hagyták érintetlenül a helyi normákat.

„Az igazán érdekes az, hogy mindezen okok ellenére 
fennmaradtak jogszokások és jogi specialitások, és vi-
szonylag nagy számban; […] ez kedvez a szokásforma 
továbbélésének, amely ellenáll minden egységesítő nyo-
másnak, sőt még a jogszabályok által intenzíven átitatott 
területeken is talál réseket, ahol kihajt, új fajtákat hoz 
létre és megőriz sok régit.”36

Altamira szokásjog iránti érdeklődése elsősorban a tulaj-
donjog története, azon belül is a földtulajdon közösségi 
formái felé fordult. Célja a costai javaslatnak megfelelően 
az volt, hogy megtalálja ezeket a hagyományos használati 
formákban, a népi joggyakorlatban és a szokásjogi nor-
mákban, és ezeket a Polgári Jogi Kódex és a törvényhozás 
reformjához szükséges kiinduló ponttá és alappá tegye.37

Altamira kutatásai során a történettudomány és a jogtu-
domány módszereit etnográfi ai módszerekkel egészítette 
ki. Mint monográfi ája előszavában fogalmazott, van olyan 
fejezet, amely „személyes kutatásaim gyümölcse”:38 szó-
beli információk, kérdőív és személyes interjúk alapján 
készült.

Altamira a spanyol jogtörténeti tanszéken kifejtett ok-
tatói és kutatói tevékenysége során megismertette hallga-
tóival a jogszokáskutatást. 1904-ben a szokásjog témakört 
mint választható szemináriumi kutatási témát javasolta 
tanszéke hallgatói számára. Különösképpen fi gyelemre-
méltó, hogy Altamira a római jogot nem az ókori római 
jogtudósok műveiben kereste, hanem a Partidasban, „mert 
ez az, ami hatással volt a középkori és modern Európára, 
és mert spanyol forrás”39. Jogtörténeti kurzusain hallga-
tóival Savigny, Sumner, Maine, Post, Kohler, Blackstone, 

Lambert és Gény munkásságát, 
valamint Costa szokásjogi elmé-
letét tanulmányozták. Altamira az 
elméleti megközelítésen túllépve 
empirikus kutatásokat is végzett: 
„Hogy az elméletek tanulmányo-
zását a valóság közvetlen meg-
fi gyelésével egészítsem ki, azzal 
bíztam meg a hallgatókat, hogy 
gyűjtsenek élő szokásokat Asztú-
ria különböző településein.”40

A szokásjog tanulmányozá-
sa céljából, és annak érdekében, 
hogy segítse hallgatói munkáját, 
kérdőíveket készített és terepku-
tatást szervezett.

„Posada úr,41 a politikai jog és 
közgazdaságtan tanszékről, és az 
utóbbi időben én a jogtörténeti 
tanszékemen kutatásokra és kirán-
dulásokra vittük hallgatóinkat az 
asztúriai szokásjog tanulmányozá-
sára. […] Nagy mennyiségű ada-

tot sikerült összegyűjtenünk, amelyek egy része kiadásra 
került, más részét pedig az egyetem archívumában őrzik 
publikálásra.”42

Altamira 1909-ben a Buenos Aires-i Egyetem Jogi Karán 
tartott előadásában „costai kezdeményezésre” született 
spanyol szokásjogi iskola eredményeit az alábbiakban fo-
galmazta meg:

„[…] az élő spanyol jogszokásról gyűjtött anyag felül-
múlja a világ bármely más nemzetét, mivel némelyikük-
nél teljesen hiányzik ez a munka, nem tanulmányozták 
a megélt szokásjogukat, és ezért nem rendelkeznek a 
jogélet e sajátos irodalmával, mint ahogy ma Spanyol-
ország”.43

Altamira éppen a spanyol szokásjogi iskola kutatási ered-
ményeinek tükrében fogalmazta meg a nép körében élő 
szokások, a szokásjog funkcióját és lényegét:

„a példák ismétlésével, az elvégzett tanulmányok nyo-
masztó súlyával bebizonyította, hogy nem egy kis, ha-
nem nagy csoportot alkotnak, és bebizonyította, hogy 
szokásjogunk a jogélet minden területére vonatkozik, 
úgy mint családjog, tulajdonjog, önkormányzati jog, 
választójog, sőt közjegyzői jog is; […] bebizonyította, 
hogy a szokásjog egy permanens, állandó dolog, ma 
éppolyan élő és valós, mint a középkorban és a vizi-
gótok idején, hiszen megmutatták, hogyan alakultak ki 
korunkban és napjainkban új szokások a polgári és a 
választási jog tárgyában és megmutatta azt is, hogy a 
szokás győzedelmeskedik a jog felett”.44

Altamira a spanyol jogszokásgyűjtés, további kutatási 
eredményei és tudományos életpályája mellett kiemel-



41

kedő szerepet játszott a spanyol egyetemi oktatás, külö-
nösképpen a jogászképzés területén. Amerikai útja során 
1910. január 22-én Mexikóban tartott előadást ügyvédek-
nek az Escuela Nacional de Jurisprudencia falai között 
Educa ción científi ca y educa-
ción profesional del jurista cím-
mel,45 amelyen a jogászképzés 
mexikói és spanyol tantervét 
hasonlította össze. Számos ja-
vaslatot fogalmazott meg a me-
xikói jogászképzés megújításá-
ra, elsősorban a jogtudomány 
proaktív funkciója szellemében. 
Javasolta a jogtörténet mint ön-
álló tantárgy kötelező oktatását, 
a képzési rendszerbe történő be-
illesztését. Indítványozta továb-
bá, hogy a római jogi kurzust 
– amely csak szakterületként 
létezett a doktori képzésben – 
terjesszék ki a licenciátusra. Ja-
vasolta továbbá a kánonjog kur-
zus tanrendbe illesztését, a latin 
nyelv oktatásának bevezetését, 
és a szokásjog mint önálló tan-
tárgy létrehozását. Altamira a 
szokások meghatározó szerepét 
hangsúlyozta az írott joggal, a 
törvényekkel szemben. Példa-
ként említette azokat az indián 
szokásokat, amelyek a gyarma-
tosítás alatt ugyan átalakultak, 
mert szembekerültek a spanyol 
törvényekkel, mégis tovább éltek, fennmaradtak. Éppen 
ezért javasolta Mexikóban is a szokások megismerését a 
nép jogéletének megértéséhez.46 

Altamira a tudományos érdeklődését, oktatói és kutatói 
tevékenységét meghatározó küldetését az alábbiak szerint 
fogalmazta meg:

„[…] tanszékemen különös gondot fordítottam arra, 
hogy a hallgatók kutatómunkáját olyan források felé 
tereljem, amelyek információgazdagságát magam már 
megismertem; nemcsak azért, mert ez az igazság, ha-
nem azért is, hogy felkeltsem az érdeklődésüket, és re-
ményt adjak nekik számos fontos felfedezésre.”47

4. Mariano Ruiz-Funes García
(Murcia, 1889 – Mexikó, 1953)

A büntetőjogász, republikánus Ruiz-Funes a Madridi Köz-
ponti Egyetem Jogi Karán licenciátusi, majd doktori foko-
zatot szerzett 1912-ben, és ezzel egy időben megválasz-
tották a Colegio de Abogados tagjának. Ruiz-Funes rövid 
ideig ügyvédként dolgozott, majd a Murciai Egyetem Jogi 
Karán lett egyetemi tanár, 1925-ben tanszékvezető. Ezt kö-
vetően dékán, illetve rektorhelyettes volt. Kutatómunkája 

a büntetőjogra, kriminalisztikára irányult. Csatlakozott a 
Manuel Azaña által alapított Republikánus Akció Párthoz, 
1931-ben pedig a Republikánus párthoz. 1931 és 1933 kö-
zött Murcia képviselője volt a Cortes Constitu yentében. 

A Parlamenti Bizottság tagjává 
választották, közreműködött az 
1931-es Spanyol Köztársaság 
alkotmánytervezetének meg-
szerkesztésében. 1933-ban is-
mét a Murciai Egyetem okta-
tója és kutatója volt, illetve a 
madridi Instituto de Estudios 
Penalesben tanított. A Republi-
kánus Baloldal képviselőjelölt-
je, földművelésügyi miniszter 
volt Azaña, Barcia-Trelles és 
Casares Quiroga kormányaiban 
(1936. február 19.–július 19.); 
illetve igazságügy miniszter Gi-
ral első kormányában (1936. jú-
lius 19.–szeptember 4.) és Largo 
Caballero kormányában (1936. 
szeptember 4.–november 4.). 
1937-ben a Köztársasági kor-
mány lengyelországi ügyvivőjé-
nek nevezték ki, majd belgiumi 
nagykövetté. 1940-ben néhány 
hónapnyi kubai tartózkodás után 
száműzetésbe vonult Mexikóba, 
ahol elsősorban büntetőjogi és 
kriminológiai szakterületeken 
folytatott tanácsadói és oktatói 
tevékenységet, majd a Mexikói 

Autonóm Nemzeti Egyetem tanszékvezetőjévé nevezték 
ki, számos latin-amerikai ország tudományos akadémiája 
tagjává választották Ruiz-Funest.48

1912-ben Ruiz-Funes a jogi doktori fokozat megszer-
zésére irányuló, szokásjogi témát tárgyaló El derecho 
consuetudinario en la huerta y campo de Murcia című 
doktori értekezése a bírálóbizottságtól kitűnő minősítést 
kapott. A dolgozat tartalmi szempontból egyben kiinduló 
pontként szolgált a Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas 1914-es felhívására benyújtott és díjazott Dere-
cho consuetudinario y economía popular de la provincia 
de Murcia című művének. E monográfi át – amely a dok-
tori értekezésnek nagyobb terjedelmű, családjogi témával 
kibővített és egész Murcia megyét vizsgáló változata – 
1916-ban jelentették meg.

Ruiz-Funes monográfi ája két, egymástól jól elhatárol-
ható részből állt. Az első rész antropológiai szemléletű 
volt, amely végigkísérte az ember életútját: születés, há-
zasságkötés előtti kapcsolatok, házasság, szülő–gyermek 
kapcsolat, halál és végrendelkezés. A második rész első-
sorban a tulajdonviszonyokra, a feles művelési szerződé-
sekre, a bérleti és egyéb szerződésekre fókuszált. A közös-
ségi és önkormányzati jogszokásokat, a Segura folyó és a 
környező települések öntözőrendszerét, a helyi iparosok 
szokásait, valamint a közösségi intézményeket (például 
jótékonysági intézmény, takarékszövetkezet) mutatta be 

Mariano Ruiz-Funes García49
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különböző murciai településeken (La Unión, Yecla, Ju-
milla, Villanueva, Mazarrón, Murcia, Águilas).50

Érdemes szólni arról, miként értékelte a háromtagú bí-
rálóbizottság e pályamunkát (tagjai: Gumersindo de Az-
cárate, Rafael de Ureña51 és Rafael Altamira). Méltatták 
a mű monografi kus szemlé-
letét, a részlet- és adatgazdag 
gyűjtést, a jól strukturált fel-
dolgozást, a kritikai szemléle-
tű megközelítést. Egyedül az 
összehasonlítást hiányolták (a 
határvidékek és a murciai szo-
kások esetében, valamint az 
öntözéssel kapcsolatos szoká-
sok közgazdasági és jogi szem-
pontú összehasonlítását).52

Mariano Ruiz-Funes épp-
úgy, mint a costai szokásjogi is-
kola más képviselői, a történeti, 
jogi forrásokat, dokumentumo-
kat és szakirodalmat etnográfi ai 
módszerek alkalmazásával egé-
szítette ki: kérdőíves gyűjtéssel, 
interjúkkal, szóbeli adatközlés-
sel.53

5. Összegzés

A spanyol szokásjogi iskola 
olyan magánjogi kódex létre-
hozását javasolta, amely fi gye-
lembe veszi az egyes régiók/tartományok szokásjogi in-
tézményeit. A jogszokáskutatás iránt elkötelezett spanyol 
jogászok egy csoportja e feladatot szem előtt tartva gyűj-
tötte a jogszokásokat Spanyolország szinte teljes terüle-
tére kiterjedően a 19. század végétől. E széles társadalmi 
nyilvánosság által támogatott jogszokásgyűjtés kezdemé-

nyezője Joaquín Costa volt, akihez további spanyol jog-
tudósok csatlakoztak, többek között Manuel Pedregal, Ra-
fael Altamira és Mariano Ruiz-Funes.

Pedregal az asztúriai önkormányzati szokásjog kuta-
tása terén ért el nagy jelentőségű eredményeket, míg Al-

tamira, hasonlóan Costához, 
úttörő szerepet játszott a földtu-
lajdon közösségi rendszerének 
jogtörténeti szempontú, első-
sorban Alicante tartományban 
történő tanulmányozásában, 
hangsúlyozva a közösségi tulaj-
don jelentőségét a paraszti gaz-
daságok fennmaradásában és 
történeti fejlődésében. Mariano 
Ruiz-Funes Murcia tartomány 
népi jogéletét vizsgálta.

Jól látható, hogy e kutatá-
sok, jogszokásgyűjtések fo-
kozatosan bővültek újabb és 
újabb jogszokásterületek vizs-
gálatával (például családjog). 
Ily módon is tágítva, szélesítve 
a jogszokáskutatás horizont-
ját. Szorosan beépültek a cos-
tai programba, annak organikus 
részévé válva járultak hozzá a 
jogtudomány újraértelmezé-
séhez. Jogászokként, jogtörté-
nészekként, történészekként, 
egyetemi oktatókként vagy 
éppen politikusokként a társa-

dalmi, szociális és gazdasági kérdésekre innovatív szem-
lélettel keresték a választ, és reagáltak a jogalkotás és 
jogalkalmazás új kihívásaira. Costa és a costai szokásjogi 
iskola képviselőinek gyűjtései és publikációi nyomán a 
19. század végétől egyre teljesebbé vált és 1917-ig kiala-
kult a spanyol jogszokáskutatás corpusa.

MATLA, GABRIELLA
Die Costa’sche Schule des Gewohnheitsrechts
(Zusammenfassung)

Die vorliegende Studie setzt sich zum Ziel, die rechts-
geschichtlichen und rechtskulturellen Einfl üssen sowie 
die wichtigsten Ergebnisse der spanischen Gewohnheits-
rechtsforschung vorzustellen, basierend auf Forschungen 
der Vertreter der Costa’schen Schule des Gewohnheits-
rechts: Manuel Pedregal, Rafael Altamira und Mariano 
Ruiz-Funes García. Pedregals Untersuchungen widmeten 
sich der gewohnheitsrechtlichen Regelung von Gemein-
den, Altamira beschäftigte sich – wie Joaquín Costa – mit 

der Erforschung der Zusammenhänge zwischen Landbe-
sitz und Gemeinschaftssystem aus rechtsgeschichtlicher 
Sicht. Altamira betonte die Rolle des Gemeinschaftsbesit-
zes in der geschichtlichen Entwicklung der Bauernwirt-
schaft und Mariano Ruiz-Funes untersuchte das Rechts-
leben des gemeinen Volkes in der Region Murcia. All die 
obigen Forschungen leisteten einen erheblichen Beitrag 
zur Entstehung des modernen, einheitlichen, auf die Tra-
ditionen stark basierenden spanischen Rechts. 
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