
RÓMAI ÍO G  ÉS ÓKORTUDOMÁHY

Egy alkalommal Goethe a római jogot olyan kacsához hasonlította, amely időnként 
ugyan a víz alá merül, de mindig újra felbukkan, és folytatja útját a víz színén. A római 
jognak ez a — a nagy német géniusz által is érzékelt — szívóssága, újjáéledési képessége 
nem utolsósorban a római jog mint tudományos diszciplína sokoldalúságával függhet 
össze. A római jogot ma elsősorban a modern magánjog, polgári jog alapjának tekint
jük, és ennek megfelelő szerepet tölt be a római jogi oktatás is a jogászképzésben. 
Ugyanakkor tudjuk, hogy a római jog nemcsak a magánjog, hanem tágabb értelemben 
az egész európai jog alapja, sőt a sajátosan európai kultúra alapvető eleme. Erre száza
dunkban Paul Koschaker és Franz Wieacker nagy nyomatékkai hívták fel a figyelmet. 
A római jog nem csupán jogi, hanem történeti diszciplína is: része az ókori jogtörténet
nek és a római történelemnek is. A római jog ezért nem eshet az egyetemes jogtörté
nész és az ókortörténész figyelmén kívül sem. Végül, mivel a római jog elsősorban gö
rög és latin nyelvű forrásanyag, annak elemzése elvezet a nyelvészet, a klasszika-filo
lógia és újabban a hermeneutika felé.

És ez nem csak elméletben van így. A római jog legkiválóbb művelőinek munkássá
gát mindig is jellemezte a sokoldalúság. Ki tudná például megmondani, hogy az irodal
mi Nobel-díjjal is kitüntetett Theodor Mommsen ókortörténész vagy római jogász, 
klasszika-filológus vagy netán jogtörténész volt-e! Máig is mértékadó nagy tudományos 
műveit mindezen területek elmélyült ismerete alapján volt csak képes megírni.

Mintegy kilenc évszázaddal ezelőtt a Digestát a bolognai egyetemen a latin nyelvta
nításhoz alkalmas szövegként olvasták, és a római jog mint fejlett magánjog iránt újból 
felmerülő igény hatására fejlődött ki ebből a tevékenységből — a glosszátorok és a 
kommentárok munkásságának eredményeként -  a modern jogtudomány alapját ké
pező ius commune. Egészen más példa: a hitleri Németországban az 1920-as náci párt
program 19. pontja által megbélyegzett és üldöztetésre ítélt római jog az antik jogtör
ténet köntösébe bújva élhetett tovább.

Napjainkban a római jog tudománya már szerencsére nem védekező pozícióban ke
resi a sokoldalúsága által adott utakat, hanem aktualitását kívánja e tulajdonságának 
kiaknázásával bizonyítani. Ez a törekvés nyilvánul meg abban is, hogy a római jogászok 
intenzív szakmai kapcsolatokat tartanak fenn a polgári jogászokkal éppúgy, mint a jog- 
történészekkel és az ókortudósokkal. Ezt demonstrálja az Ókortudományi Társaság 
1986. december 19-én tartott felolvasó ülése, amelynek programjában három római 
jogi előadás szerepelt: Hamza Gábor egyetemi tanár, a budapesti római jogi tanszék ve
zetője „Cicero és a természetjog”, Pólay Elemér szegedi professzor „A személyiségvé
delem kezdetei a római jogban" és Földi András, a fővárosi római jogi tanszék adjunk
tusa „A libertinusok leszármazottainak közjogi helyzete Rómában” címmel tartottak 
előadásokat.

A felolvasó ülést, ahol az ókortudományok jeles művelői is szép számmal megjelen
tek, Ritoók Zsigmond professzor, az Ókortudományi Társaság alelnöke nyitotta meg.
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Bevezető szavaiban hangsúlyozta, hogy az ókortudomány egy és oszthatatlan, ennek 
okán a Társaság programjában időről időre részt kapnak az egyes szakterületek.

Hamza Gábor Cicero és az ókori természetjog kapcsolatát elemezte előadásában. 
Rámutatott arra, hogy a ius naturale római fogalmát nem könnyű pontosan meghatá
rozni, mert az számos görög filozófiai irányzat „metszéspontjában” alakult ki, más
részt a rómaiaktól egyébként is igen távol állt, hogy a fogalmakat pontosan definiálják, 
rendszerezzék. Bár a római jogtudósok olykor hivatkoznak a ius naturalera, a termé
szetjog római elméletének fő forrása mégis a teljes mértékben jogtudósnak nem tekint
hető Cicero. Ő a természetjoggal elsősorban a De republica és De legibus című művei
ben foglalkozott (amelyek Hamza professzor fordításában a közeljövőben magyarul is 
napvilágot látnak), de Cicero számos egyéb művében is (De divinatione, De natura deo- 
rum, De officiis, De inventione, Oratio pro Milone, Filippikák stb.) hivatkozik a lex na- 
turae, lex naturales, ius naturae, ius naturale és egyéb elnevezésekkel illetett természet- 
jogra. Cicero a természetjogot mint a tételes joggal szembenálló örök érvényű normá
kat istenre mint azok alkotójára vezette vissza. Hamza professzor ezzel kapcsolatban 
utalt arra, hogy ez a gondolat még századunkban, Hans Kelsen munkásságában is je
lentkezik, jóllehet Kelsen végül is tagadja a természetjog létét, mivel nézete szerint a 
„gerechte Gottheit”-ben való hit -  mint a természetjog feltétele — nem képzelhető el.

Pólay Elemér professzor előadása egy napjainkban igen aktuális kérdés, a személyi
ségvédelem római jogi gyökereivel foglalkozott. Hangsúlyozta, hogy jóllehet a szemé
lyiség és így a személyiségvédelem a modem jog produktuma, a személyhez kapcsolódó 
eszmei javak magánjogi és büntetőjogi védelmének nyomai azonban a római jogban is 
felfedezhetők. Ilyen eszmei javak voltak az előadó nézete szerint a személyes és a lelki- 
ismereti szabadság, a becsület, a jó hírnév, a névviselés, a titok, talán a képmás, vala
mint a szellemi alkotások. Ezek védelmét a római jog részben deliktuális úton, tehát a 
magánjog keretében (elsősorban az actio iniuriarum útján) oldotta meg, számos tény
állást azonban crimennek minősített, így azok a (köz)büntetőjog üldözése alá estek. 
A személyiségvédelem körében, akárcsak ma, az ókori Rómában is az esetek igen gaz
dag változatosságával került szembe a jogalkotó és a jogalkalmazó, noha jóllehet, hogy 
az iniuria generál klauzulája (Generaliter dicitur iniuria omne, quod non iure fit) csak 
nagyon későn, a római jog posztklasszikus korszakában fogalmazódott meg. Érdekes 
tényállás ebben a körben, amikor a férj ellen, aki nejét házasságtörésen tetten érte és 
a partner férfit 20 órán túl fogva tartotta, a praetor actio iniuriarumot adott, vagy ami
kor az elhunyt apa szobrának kővel dobálása esetén a fiú actio iniuriarumot kapott az 
elkövető ellen. Az pedig már a római jogászi gondolkodásmódra nézve is egyedinek te
kinthető, hogy a kiabálással, gúnyszavak hangoztatásával elkövetett iniuriát (convi- 
cium) a reáljuriából úgy vezették le, hogy az elkövető a sértett egy testrészét, a fülét 
sértette meg. Pólay professzor hangsúlyozta, hogy a római jog nem a személyiséget ál
talában és nem is a személyt, hanem a jogképes, önjogú polgárt mint tulajdonost része
sítette védelemben, és a védelem etikai oldalával szemben az eszmei javak áruszemlé
lete állt előtérbe.

Földi András előadása azokkal a közjogi hátrányokkal foglalkozott, amelyekkel a 
római jog a libertinusok leszármazottait sújtotta annak ellenére, hogy ők már szabadon 
születtek, tehát ingenuus civis Romanusok voltak. Rámutatott arra, hogy az írott al
kotmánnyal nem rendelkező ókori Rómában, ahol a mai értelemben vett alkotmány
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nak megfelelő szabályok bizonyos írott törvényekből és az azokat kiegészítő, értel
mező gyakorlatból szokásjogi alapon alakultak ki, nem lehet tagadni egy tartósan érvé
nyesülő gyakorlat alkotmányjogi, de legalábbis szokásjogi jellegét. A libertinusok ie- 
származottainak közjogi helyzetét is elsősorban ilyen, nem írott normák határozták 
meg. Ennek hátterében az is állhatott, hogy az osztálytársadalmakban az elnyomást 
megvalósító szabályokat nem mindig öntik precíz formákba. A libertinus származásúak 
helyzetének alakulása ugyanakkor arra is fényt vet, hogy az osztálytársadalmakban 
még akkor is, ha valamely elnyomott osztályt vagy réteget megillettek is bizonyos al
kotmányos jogok, azok érvényesítéséért folytonos és szívós harcot kellett folytatni, és 
az uralkodó osztályt sok esetben nem is önmagában ez a harc, hanem valamilyen szo
rító szükséghelyzet, például háború vagy belső válság kényszerítette az alkotmányos 
jogok biztosítására.

Az előadásokat közel egyórás vita követte. Zlinszky János, a miskolci jogi kar do
cense hozzászólásában arra mutatott rá, hogy a három előadás jól dokumentálta azt a 
tényt, hogy a római jog nemcsak a magánjog, hanem a büntetőjog, a közjog és a jogel
mélet számára is az alapokat jelenti. Adarnik Tamás, a budapesti latin tanszék docense 
többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy Cicero hangsúlyozta, miszerint a jó jo
gásznak ismernie kell a jog filozófiai alapjait is. A személyiségvédelemmel kapcsolatban 
Ritoók Zsigmond professzor megjegyezte, hogy az ókorban a szobrot és általában a 
képmást a valóság részének, értelmezésének tekintették, így annak bántalmazása a 
valóság bántalmazását is jelentette. A vita, amelyhez többek között még Csillag Pál, a 
budapesti bölcsészkar címzetes docense és Maróti Egon szegedi professzor is hozzá
szólt, az előadóknak a kérdésekre és észrevételekre adott válaszaival ért véget.
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