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DOGTÖRTÉNETI ÉS RÓMAI DOG 

SZAKOSZTÁLYÁNAK RENDEZVÉNYEI

1985 utolsó heteiben a Magyar Jogász Szövetség egykori jogtörténeti szakosztálya új 
nevet kapott: a Magyar Jogász Szövetség Jogtörténeti és Római Jogi Szakosztálya. 
A változás mögött egy szomorú ok is rejtőzött: Csizmadia Andor professzor a jogtörté
neti szakosztály fáradhatatlan elnöke elhalálozott. Az átszervezés irányába hatott a ró
mai jogászok megalapozott igénye, hogy mind jobban kiteljesedő kutatásaik eredmé
nyeinek publikálására ezen a fórumon is szélesebb teret kapjanak. Az eddigi elnök és 
két alelnök helyébe elnökség lépett. Ennek tagjai: Benedek Ferenc egyetemi tanár (Ja- 
nus Pannonius Tudományegyetem, Pécs), Máthé Gábor főiskolai tanár (Államigazgatási 
Főiskola, Budapest), Nagyné Szegvári Katalin egyetemi tanár (Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem, Budapest), Révész Tamás Mihály egyetemi docens (Eötvös Loránd Tu
dományegyetem, Budapest), Ruszoly József egyetemi tanár, (Nehézipari Műszaki Egye
tem, Miskolc) és Tóth Árpád egyetemi docens (József Attila Tudományegyetem, Sze
ged). A szakosztályt két elnök vezeti: Hamza Gábor egyetemi tanár és Horváth Pál 
egyetemi tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest), a Római jogi és az 
Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszékeinek vezetői. A szakosztály titkára Mezey 
Barna egyetemi adjunktus, a budapesti kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének 
munkatársa.

Az új elnökség nagy lendülettel kezdte meg munkáját, 1986. évi programtervezeté
ben nyolc témát hirdetett meg, melyek közül egyetlen vitaülés maradt csak el.

Az előadások között egyenrangúan képviseltette magát a magyar- és egyetemes jog
történet csakúgy, mint a római jog tudománya. A vállalati jog szabályozásának Ameri
kai Egyesült Államok-beli fejlődéséről tartott előadást Halustyik Anna, az MTA Állam- 
és Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa. A gyakorló szakjogászok, bí
rók és ügyvédek érdeklődése mellett zajlott Tőkés Géza, a Fővárosi Bíróság bírájának 
előadása (A kereskedelmi törvény a szocialista joggyakorlatban) vitája. A római jogot 
Pólay Elemér és Benedek Ferenc professzorok képviselték tudományos vitaülésen. Pó- 
lay Elemér a közrend elleni magatartások római jogi megítélését összegezte .Benedek pro 
fesszor pedig a tulajdojog látszatvédelméről, az Actio Publicianaról szólt. Hamza Gábor 
a római jog jelentős munkásáról, Schwarz András Bertalanról emlékezett meg születé
sének századik évfordulóján. A pécsi Kajtár István a burzsoá városigazgatás jogi rendjé
nek kialakulását ismertette, Kahler Frigyes (Miskolc) pedig a pizetum jog változásairól 
beszélt Károly Róbert pénzreformjának tükrében.

A Jogtörténeti és Római Jogi Szakosztály saját vitaülésein kívül más rendezvénye
ken is részt vett; így egyik szervezője volt annak a jogtörténet-tudományi konferenciá
nak, melynek előadásait a jogtörténetírás metodológiai problémáinak szentelték (1986. 
október 13-16., Balatonföldvár).

1987-ben Pecze Ferenc (Budapest) előadásával kezdődött meg a Szakosztály prog
ramja: „A reformkori sajtójog és a több nyelvű időszaki kiadványok”-ról. A szakosztály
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Rudolf Hoke (Bécs) beszámolóját hallgathatta meg az osztrák jogi oktatási reformról, 
ősszel Hamza Gábor tartott előadást Sir Henry Maine római jogi tevékenységéről, 
Máthé Gábor pedig az első magyar polgári származású igazságügyminiszterről, Horváth 
Boldizsárról. Külön tanácskozást szentelt a szakosztály az 1987. szeptember 7—11 -i 
osztrák jogtörténeti konferencia tapasztalatai kiértékelésének (Internationale Rechts- 
historische Konferenz Wien — Niederösterreich), tekintve, hogy számosán a szakosz
tály tagjai közül részt vettek e rendezvényen.

A jogtörténeti és római jogi szakosztály közreműködött az Egyetemes állam- és jog
történet című tankönyv miskolci tankönyvvitájának megszervezésében és lebonyolítá
sában is.

Mezey Barna
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