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Diósdi György 
(1934-1973)

A hazai és a nemzetközi 
jogi romanisztika kima
gasló képviselője, Diós
di György 1934-ben 
született. Nem sokkal 
jogi tanulmányai befe
jezése után az ELTE Ál
lam- és Jogtudományi 
Kar Római Jogi Tanszé
kére került: 1958-tól 
1963-ig tanársegéd, ez
után adjunktus, s végül 
1968-tól 1973-ban be
következett haláláig do
cens. Már hallgató korá
ban sorra-rendre jelen
tek meg igen figyelemre 
méltó tanulmányai. 

Ezek közül is kiemelkedőek a római állami rabszolgákról és 
a jogos védelem kérdéseiről írt, valamint a jogi papyrológi- 
ával és epigráfiával foglalkozó publikációi. Érdeklődése 
igen széleskörű volt kezdettől fogva, hiszen római jogi 
munkái mellett polgári jogi és nemzetközi magánjogi tárgyú 
cikkeket is közölt. Polgári jogi tárgyú munkája a PTK-ter- 
vezet öröklési jogi részének egyes kérdéseivel foglalkozik, 
nemzetközi magánjogi tárgyú írása pedig a „locus regit 
actum” elvének mai érvényesülési területét vizsgálja.

1962-től kezdve kutatta a római tulajdon történetét. Az 
ősi és a preklasszikus római tulajdonnal foglalkozó tanul
mányai részben belföldön, részben külföldön láttak napvi
lágot. „A tulajdonjog kialakulása Rómában” című kandidá
tusi értekezését 1967 őszén védte meg. Ez a munkája, könyv
alakban három évvel később, az Akadémiai Kiadó gondozá
sában öltött testet, angol nyelven. A kiváló értekezés szak
mai körökben Európa-szerte nagy elismerést aratott: 1972- 
ben ezzel a könyvével elnyerte az Arangi Ruiz-Alapítvány 
különdíját.

Á dolgozat a római magánjog központi kérdésével, a ma
gántulajdon intézményének és a tulajdonfogalomnak a ki
alakulásával foglalkozik. Ezt az ideológiai szempontból is 
igen jelentős témát Diósdi elsőként dolgozta fel a szocialis
ta országok irodalmában monografikus igénnyel. A forrá
sokat értelmezve a szerző arra a következtetésre jut, hogy 
az archaikus római tulajdon nem relatív jellegű (miként 
Kaser feltételezi az. újabb irodalomban), hanem abszolút 
szerkezetű. Bebizonyítja, hogy az ősi római tulajdon a rela
tív és az. osztott tulajdon konstrukcióját nem ismerte. A 
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preklasszikus tulajdont vizsgálva, továbbhalad a Bonfante 
és Kaser megnyitotta úton, szembehelyezkedik azzal a ró
mai jogban általánosan elfogadott tétellel, mely szerint eb
ben a korszakban a kviritár és a bonitár tulajdon kettőssége 
alakult volna ki. A források alapján cáfolja az „in bonis 
esse” és az actio Publiciana feltételezett szoros kapcsolatát. 
Nézete szerint az „in bonis esse” csupán a vagyonhoz való 
tartozás megfogalmazása, terminus technicusa és adott 
esetben magában foglalja a kviritár tulajdont is. Következ
tetése az, hogy a római tulajdonnak a kviritár tulajdon ki
zárólagos formája és ennek alapján a nudum ius (rendelke
zési jog nélküli puszta tulajdonosi cím) ellenpárjaként nem 
a bonitár tulajdon, hanem az egységes tulajdoni formán 
belül, a teljes rendelkezési jogot magában foglaló plenum 
ius jelentkezik.

Diósdi György a fent jelzett témákon kívül még számos 
más kérdéssel is foglalkozott. Tanulmányt írt a „capida 
leguin iuventus” számára is oly jól ismert Gaiusról, a jog
tanítás nyomairól Pannóniában, vizsgálta a jogösszehason- 
lító módszer lehetőségeit a római jogi kutatások körében, 
foglalkozott a jogi területen tendenciaszerűen jelentkező 
konzervatív szemlélet gyökereivel és állást foglalt az. ún. 
Praedigesta-kérdésben. Széleskörű és intenzív tudományos 
munkája mellett nagy figyelmet fordított a jogi ismeretter
jesztésre is, amit szépen dokumentál két, nagy sikert aratott 
munkája.

A hatvanas évek végén kezdte behatóan vizsgálni a 
szerződés történetét, amely akadémiai doktori disszertáció
jának — ennek megvédésében korai halála akadályozta 
meg — is tárgya. A szerződés intézményének történetét a 
XII Táblás Törvénytől a glosszátorokig feldolgozó postu- 
mus írása halála után nyolc évvel, 1981-ben jelent meg 
angolul.

Diósdi György e postumus könyvében igen széleskörű 
„koordinátarendszerben” elemzi a szerződés történetét. 
Csak helyeselni lehet azt az alapkoncepciót — amely a 
kutatás módszerével kapcsolatos —, hogy elveti a római 
jogi források in se vizsgálatát. Távol áll tőle a szekunder- 
irodalmat oly nagy mértékben jellemző pandektisztikus 
szemlélet is. A római jogi források elemzése szempontjából 
is igen nagy haszonnal jár a koraközépkori germán király
ságok jogára való igényes kitekintés. A források alapján 
rekonstruálható szerződési konstrukciók variációgazdagsá
ga meggyőző erővel bizonyítja, hogy a nem egy vonatko
zásban a válságjeleit mutató szerződési formák továbbfej
lesztése vagy módosítása körében milyen komoly je
lentősége lehet a római jogi alapokhoz való visszatérésnek.

Ez a szerződéssel foglalkozó monográfia nagy mérték
ben hozzájárult Diósdi György tudományos életműve — 
mint ezt a külföldön megjelent recenziók és hivatkozások



bizonyítják — meg nagyobb nemzetközi elismertségéhez. 
S bár már életében publikált idegen nyelvű munkái, nem
zetközi konferenciákon való szereplése következtében 
egész Európában ismert és megbecsült tudós volt, ez a 
műve ezt a ritka elismerést és értékelést tovább növelte. 
Diósdi György szakmai tevékenysége — amely magában

foglalja igényesen színvonalas pedagógiai munkásságát is 
— azért örök értéke a hazai és a nemzetközi jogi romanisz- 
tikának és ókortudománynak, mert gondolatgazdagsága és 
kutatási módszere tekintetében egyaránt további impulzu
sokat képes adni a tudományos kutatómunkának.

Hamza Gábor

Bolgár Elek
( 1883- 1955)

Bolgár Elek egyetemi 
tanár, akadémikus, a 
magyar jogtudomány ki
emelkedő személyisége 
1883. július 3-án szüle
tett. A század első évei
ben volt joghallgató s 
szerzett jogi doktori cí
met a kolozsvári egyete
men. Azokban az 
időkben tehát, amikor a 
millennium eufóriája 
már szertefoszlott s a 
polgári radikalizmus 
eszméi az egyetemi ifjú
ságot is mindjobban 

„megfertőzték". A polgári haladás élharcosai, olyanok, mint 
Pulszky Ágost vagy Pikler Gyula egyre nagyobb hatást gya
koroltak az egyetemi fiatalokra. Pikler például harcot hirde
tett a tudománytalanság, a feudalizmust idéző előjogok és a 
fennálló állapotokat dicsőítő történeti jogi iskola ellen. 
Szükségképpen jelentkező antiklcrikalizmusa is kétségtele
nül növelte az ifjúság tettrekészségét, erősítette annak radi
kalizmusát. Nem csoda, hogy hallgatói a Társadalomtudo
mányi Társaság aktív munkásaivá leltek. Közöttük tűnt fel 
Bolgár Elek is, eljutva a Társaság folyóiratához, a Huszadik 
Századhoz, végérvényesen eljegyezve ezzel magát az ország 
megoldatlan társadalmi nehézségeit feltáró munkával, és e 
lap hasábjain ekkortól tűntek fel az életmű első maradandó 
értékű alkotásai is.

Bolgár Eleknek soha nem jutott azonban osztályrészül, 
hogy akár legkiérlcltebb nézeteit-tanításait is monografikus 
alkotással zárhassa le. Pedig több kérdéskör szinte egész 
életében foglalkoztatta. A kivándorlás problémájához, illet
ve a modern kapitalizmus amerikai formáinak megértéséhez 
például újra meg újra visszatért, és a berni egyetemen sike
resen befejezett posztgraduális tanulmányait (1910) is egy e 
tárgykörbe vágó doktori disszertációval zárta le. Ekkortájt 
két amerikai útja is volt: 1907-8-ban mint a Népakarat szer

kesztője, 1910-11-ben pedig mint a worcesteri Clark-egye- 
tem meghívott előadója járt az Újvilágban.

Visszatérve Magyarországra, egy ideig az alkalmi újságí
rás útján tette ismertté nevét Budapest-szertc, különösen a 
radikális értelmiségi körökben. Ám mert a pedagógusi pá
lyához mindig vonzódott, elpártolt az iparrajziskola tanári 
karához, majd később mint a Kereskedelmi Akadémia 
előadója szerzett oktatói reputációt magának.

Az 1918-1919-es forradalmak idején jelentős közéleti 
szerepet vállalt. Ugyanekkor egyetemi tanári kinevezést is 
kapott, és egyben a Történelmi Materializmus Kutatóintézet 
igazgatói tisztét is betöltötte.

Az emigráció huszonkét évét Bolgár Elek Bécsben, Ber
linben, illetve a Szovjetunióban töltötte. Tanított a frunzei 
pedagógiai főiskolán és a rosztovi egyetemen. Magyaror
szágra a Vörös Hadsereg kötelékében tért haza 1944-ben. 
Ezután a diplomácia szolgálatában eltöltött évek következ
tek életében: 194fi-ban külügyi államtitkár, 1947-ben prá
gai, majd 1949-51 között londoni követ.

A külföldi szolgálatból visszatérve ismét az egyetemi ok
tató- és nevelőmunka megújítására fordíthatta energiáját. 
1952-ben —  már akadémikusként — elfogadta az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Karának meghívását: az Egyete
mes Állam- és Jogtörténeti Tanszék vezetője lett. Ismert 
személyiségként léphetett a katedrára, de hírnevét tovább 
növelték az ekkortájt napvilágot látott történelmi tárgyú írá
sai: „A németek magyarországi politikájáéról szóló néze
tei, a II. Internacionálé szerepét elemző tanításai és termé
szetesen az általa közvetlen tapasztalásként megélt nemzet
közi munkásmozgalom-történeti értékelései.

Bolgár Elek 1955. június 26-án halt meg. Alig három évig 
állhatott csak a jogtörténet-tudomány, illetve a jogi kar szol
gálatában, s ekkori tevékenységéről sem tudunk mindent. 
Egykori tanszékének mai vezetője írja egy helyütt: „Mind
máig csak sejtjük, hogy a nagy gondolkodó mi mindennek 
volt a kezdeményezője és inspirátora ezekben a bonyolult 
időkben, de communis opinioként él az emlékezet, hogy a 
filozofikus mélységű bölcsességére igen nagy szüksége lett 
volna még az újjászülető magyar szellemi életnek.”

Petsák József

67


