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A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudo
mányi Karán nagy ünnepre készültek: Homoki 
Nagy Mária docens asszony, a Jogtörténeti Tan

szék munkatársának habilitációs előadásaira. Ezen a na
pon az érdeklődők két programpontot kísérhettek figye
lemmel. Délben kezdődött az ún. tantárgyi előadás, 
amely az egyetemi hallgatók számára hangzott el. Az 
előadás címe: A kereskedelmi jog egyes intézményeinek 
megjelenése a reformkorban. Az előadó a reformkori 
kereskedelmi jog alakulását vázolta az 1791-es újkori 
kezdetektől az 1840-es részletes törvényi szabályozá
son keresztül az érett 1875-ös kodifikációig. A hallga
tóság és az egyetemi kollégák magas száma méltán bi
zonyította, hogy a Kar egyik legnépszerűbb oktatójának 
és az egyik legjobb előadójának nagyelőadásán vehet
tünk részt.

Rövid szünet után délután két órakor kezdődött a má
sodik esemény, az ún. tudományos előadás, amelyre már 
a Kari Tanácsteremben került sor. Ez az előadás már 
szőkébb körben zajlott, elsősorban a szakmai tudomá
nyos közönség számára készült magyar és német nyel
ven. Az előadás címe: A magyar magánjog kodifiká- 
ciójára tett kísérletek a 18-19. században. Ezen az elő
adáson Homoki Nagy Mária kutatási eredményeit ismer
hettük meg a magánjogi kodifikáció első lépéseként em
legetett 1795. évi tervezettel kapcsolatosan. Ezen terve
zet kapcsán jelentős és meggyőző méltatást hallhattunk 
az akkori kodifikátorok magas szintű jogászi munkájá
ról, összehasonlítva az 1830-as második tervezettel, ma
gyarázatát is adva annak, hogy az 1795-ös haladó szabá
lyozást követően a reformkor derekán tárgyalt anyag mi
ért tűnt túlzottan is konzervatívnak és elmaradottnak.

A kétnyelvű előadást követően a jelenlévők kérdése
ket intézhettek a habilitálóhoz és tehették meg kiegészí

tő megjegyzéseiket az előadásokhoz. Először Prof. Dr. 
Molnár Imre kérdése hangzott el: mennyire érezhető a 
római jog hatása az 1795. évi magánjogi tervezeteknél? 
Homoki Nagy Mária válasza: ez nem bizonyítható. A 
szokásjogi rendszerre épülő magyar magánjogban leg
feljebb a képzett jogászok tudatán keresztül érvényesül
hetett a római jog, a jogeseteket vizsgálva ez nem mu
tatható ki egyértelműen. Majd a 19. század második fe
lében, a BGB előkészületi munkáit figyelembe véve 
érezhető inkább a pandektisztika hatása.

A második kérdés Prof. Dr. Blazovich László úrtól 
származott: a társadalom mennyire határozta meg a 
kodifikációs tervezetek haladó vagy konzervatív jelle
gét? A jelölt asszony erre is kimerítő választ adott: mi
után az 1795. évi tervezeteket nem küldték meg a vár
megyéknek, ezért ott a bizottság tagjainál észlelhető re
formgondolatok jobban kimutathatóak. Az 1830. évi 
tervezeteknél inkább a vármegyei véleményekben mu
tatható ki a konzervatív vagy reform szellem, tehát a 
köznemesség társadalmi szerepe inkább a második ter
vezet sorsánál érzékelhető.

Utolsó hozzászólóként Prof. Dr. Besenyei Lajos 
megjegyzését hallhattuk: a rendi korszakból megmara
dó némely magánjogi intézmény -  mint például az ősi 
vagyon intézményét őrző, majd az ősiség 1848-as eltör
lését követően 1861-től az ági öröklés formájában fel
éledő öröklési jogi intézmény -  még napjainkban is 
tartja magát, pedig -  példánknál maradva -  az ősi va
gyon jogintézményére ma már senki sem gondol.

A habilitációs előadások lezárásaként kötetlen for
mában folytatódott az eseménysor, kedélyes fogadás 
keretében gratulálhattak a jelenlévők Homoki Nagy 
Máriának, tudva azt is a habilitációs bizottság tagjaitól, 
-  bár a szavazás titkos és az eredménye bizalmas -  hogy 
maximális mértékben támogatják a jelölt habilitációs 
fokozatának elnyerését.

Bár személyesen magam is kifejeztem jókívánságai
mat Homoki Nagy Mária docens asszonynak, lapunk 
hasábjain ismételten szeretettel köszöntőm és gratulá
lok kitűnő eredményéhez.
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A kánonjogtörténet tudományán belül három nagy 
területet különböztethetünk meg: a forrástörténe
tet, az intézménytörténetet és a tudománytörténe

tet. Erdő Péter, Esztergomi-Budapesti érsek, a

Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law 
(München) elnökségi tagja, mint a kánonjogtörténet 
nemzetközileg nagyra becsült kortárs kutatója, ebben a 
kézikönyvében a legelső területet dolgozza fel német 
nyelven. Erdő professzor 1998-ban publikálta magyar 
nyelvű kötetét Az egyházjogforrásai. Történeti beveze
tés (Egyház és jog 3 = Bibliotheca Instituti Postgradu- 
alis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro 
Pázmány nominatae, 1/1) címmel, amely a hazai ká
nonjogász képzés forrástörténeti stúdiumának alap
könyve lett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Az 
eltelt évek kutatási eredményei, illetve szövegkiadásai 
és publikációi arra indították a szerzőt, hogy az új ered-


