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olyan részeket kiemelni, amelyeket a mai korszak egy
értelműen antiszemitának tart.

Vígh Károly -  maga is egy Teleki könyv szerzője -  
szenvedélyesen támadta Ungváry személyét és monda
nivalóját. Teleki náciéi lenességét hangsúlyozta, és a 
lengyel menekültek befogadásával szerzett elévülhetet
len érdemeit emelte ki. Ablonczy Balázs megvédte kol
légája személyét, hangsúlyozta: nem ért egyet 
Ungváryval, számos szakmai vitájuk van, de ez nem je
lenthet személyeskedő támadásokat.

Fellegi Adóm zongoraművész, a szoborvita kezde
ményezője is felszólalt az ülésen. Elmondta: tragikus 
sorsú személyiségnek tartja Telekit, de az ő családja ül
dözést szenvedett a Teleki által beterjesztett törvények 
miatt, emiatt kezdeményezte a vitát.

2004. október 6-án a Magyar Tudományos Akadé
mia Székházának felolvasótermében tartotta meg 
nyilvános előadóülését az Akadémia Gazdaság- és 

Jogtudományok osztálya. Az ülés előadója HamzcíGá
bor professzor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Római jogi tanszékének vezetője, az MTA levelező tag
ja volt, aki „A modern jogrendszerek tagozódása és a 
római jogi tradíció” címmel tartotta meg székfoglaló 
előadását.

Az ülést Török Ádám, az Akadémia Gazdaság- és 
Jogtudományok osztályának elnöke nyitotta meg, kö
szöntve a termet zsúfolásig megtöltő hallgatóságot. Is
mertette az előadó életútjának fontosabb állomásait, ki
emelve a római jog, a magánjogtörténet és az összeha
sonlítójog területén végzett széles körű kutatásait, szer
kesztői munkásságát, felsorolva nemzetközi elismeré
seit, külföldi szakmai szervezetekben végzett tevékeny
ségét.

Hamza Gábor előadása bevezetéseként, a modern 
jogrendszerek tagozódása és a római jogi tradíció téma
körének feldolgozásánál abból indult ki. hogy a legszé
lesebb értelemben vett római jogi hagyomány ma is 
használható alapot ad a jogrendi tagozódás vitatott kér
désének megítéléséhez. Néhány gondolatban szólt a tör
téneti, a létező római jogban mutatkozó tagozódás kér
déséről, a ius civile, a ius honorárium és a ius praetori- 
um viszonyáról. Kifejtette, hogy a belső tagozódás, il
letve a tudományos igényű klasszifikáció gondolata gö
rög eredetű. A rómaiak -  bizonyos praktikus igényektől 
indíttatva -  úgy érezték, hogy szükséges a létező jog
rendszernek, a ius civilének, a római polgárok jogának, 
valamilyen klasszifikációja, partíciója, ami azonban 
nem felel meg a jogrendszer -  mai értelemben vett -  
jogágakra történő tagolásának. A ius civile több jelenté
sű szó -  többek között -  szinonimája a magánjognak, a 
ius privatumnak, mivel a jogtudósok által művelt anyag 
döntő hányadát a magánjog alkotta. A birodalmi jog, az 
impérium joga, a klasszikus korban új tagozódást mu
tat, a civil jog -  prétori jog fogalompárt felváltja a ius 
publicum -  ius privatum divízió. Ennyiben kétségtele
nül közeledünk a modern jogrendszerek tagozódásának

Többen hozzászóltak Teleki társadalompolitikájának 
kérdéséhez, többek között a földkérdésről vallott néze
teiről beszéltek, valamint Salazar portugáliai kísérleté
nek reá tett hatásáról.

Zárszavában Kosáry Domokos elnök elmondta, he
lye van a vitának, örül az álláspontok ütközésének, és 
felhívta a figyelmet arra, hogy minden véleményt meg 
kell hallgatni, azokkal vitába lehet szállni, egymás sze
mélyének a tiszteletben tartása mellett.

Várható, hogy az előadások publikálása után a vita 
folytatódni fog, és újabb adalékokkal gazdagíthatja Te
leki képünket. Különösen várjuk az Ungváry Krisztián 
dolgozatával kapcsolatos reakciókat.

Bakonyi Péter
■Oj .  j ,
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A  modern jogrendszerek 
tagozódása és a 
római jogi tradíció
Hamza Gábor professzor 
székfoglaló előadása 
a Magyar Tudományos Akadémián
kérdéséhez, mivel a kontinentális jogrendszerekben a 
döntő osztályozási alap, a ius publicum -  a közjog és a 
ius privatum -  a magánjog közti elválasztás. Ulpianus a 
következőképpen fogalmaz a Digestában: a közjog a 
vallási dolgokra, a papi és az állami tisztségekre vonat
kozik. A közjog ilyen értelemben az állam szervezeté
vel kapcsolatos és a vallási szervezetek jogát, a religiot 
jelentette, szemben a magánjoggal, amely a római pol
gárok, a cives romani személyi, családi és vagyoni vi
szonyait foglalta magába. A további ulpianusi distink
ció szerint a jogtudománynak két fő része van: a közjog 
és a magánjog. A közjog az a jog, amely a római állam
ra vonatkozik, a magánjog pedig az, amely az egyének 
érdekét tartja szem előtt. Egyes dolgok ugyanis a köz 
hasznát szolgálják, mások pedig a magánszemélyekét. 
Megjelenik ebben a klasszifikációban a közhasznúság, 
a közérdek, az utilitas publica, szembeállítva a magán
érdekkel, a polgárok érdekeivel, az utilitas privatá-val. 
Kérdés, hogy célszerű-e ezt a választóvonalat, különb
ségtételt részben a római jogra, részben pedig a XX. 
század jogrendszereire alkalmazni? Hamza Gábor le
szögezte: megállapíthatjuk, hogy a római jogászok szá
mára a jogági elválasztásnak nincs gyakorlati jelentősé
ge, inkább az általános osztályozás egy formájaként je
lent meg.

Ezen a ponton utalt a római jog továbbélésére. A 
glosszátorok köréből kiemelte Placentinus munkássá
gát, akinek a nevéhez fűződik első ízben a jogági tago
zódás megfogalmazása, a jogrendszernek jogágakra 
történő felbontása. Ő azonban a ius publicum és a ius-—
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privatum vonatkozásában dologról, res-ről szól, valósá
gos különbségről beszél. Vitatta ezt a nézetet a kortárs 
Azo, aki szerint ez a felosztás veszélyezteti a jog egysé
gét és végzetes következményekkel járhat.

Vajon a modern jogrendszerekben mennyire egyér
telmű a megkülönböztetés a közjog és a magánjog kö
zött? -  tette fel az előadó a kérdést. Eltérő jogrendsze
rekben más és más ez az elképzelés, így a common law 
jogrendszereiben a mai napig nem ismert a priváté law 
és a public law közötti megkülönböztetés, de még a 
kontinentális jogrendszerekben is vitatott az, hogy bizo
nyos jogágak hová tartoznak. Franciaországban mind a 
mai napig, a büntetőjog, a droit penal a magánjognak a 
droit privé-nak a része, ami markánsan ellenkezik a né
met vagy az olasz felfogással. Néhány évszázadot elő
rehaladva láthatjuk, hogy a XVII. századi Angliában a 
magánjogot a property egyfajta függelékének tekintet
ték, azaz a kutatók az alkotmányjog, a közjog és a ma
gánjog el nem választhatósága mellett kötelezték el ma
gukat.

A XIX. századi német szerzőknél azt észlelhetjük, 
hogy a közjog dogmatikai kidolgozói, a közjogi fogal
makat kivétel nélkül a magánjog oldaláról közelítették 
meg, bár természetesen tisztában voltak a közjog és a 
magánjog közötti lényeges különbségekkel. így a ma
gánjog olyan személyek közötti viszonyokat szabályoz, 
akik egyenlőek, míg a közjogban megtalálható a hierar
chikus. alá- és fölé rendeltségi viszony. Ugyanezt hang
súlyozzák az angol szerzők is (pl. Sir Thornas Erskine 
Holland), amikor azt mondják, hogy a magánjog az 
egyedüli tipikusan tökéletes jog. A korabeli francia 
szerzők szerint a közjog tökéletes, éppen ezért vitatható 
az elválasztás létjogosultsága, érvényessége. A görög és 
a római modellekre hivatkozva, az elválasztás osztályo
zó, klasszifikáló jellegét emelik ki, azaz elvetik a dis
tinkció jogosultságát. Ugyanakkor viszont Blackstone,

az angol jogrendet bemutató munkájában vállalkozik a 
magánjog és a közjog között különbségtételre.

Az európai kontinensen az alapvető felbontás a köz
jog és a magánjog tekintetében logikai, jogdogmatikai 
alapjai nem világosak. A svájci polgári törvénykönyv 
kimondja, hogy a szövetségi magánjog nem sérti a kan
tonok hatáskörét a közjog területén, ezen gondolat alap
ján elválasztja a kodifikátor a magánjogot a közjogtól.

A jog klasszifikálása a XVI. században, a ius univer- 
sum, az egyetemes jogot jelenti, az egész jogot, a ma
gánjog és a közjog megkülönböztetése nélkül. Az elő
adó számos tudományos nagyság, -  Grotius, Maine, 
Bodin -  munkásságából emelte ki, a jogágak osztályo
zásával kapcsolatban kifejtett nézeteiket, a témához kö
tődő viszonyulásuk ismertetésén keresztül. Vizsgálta 
azt is, hogy a tanítás vonatkozásában, miként merül fel 
a jogrendszer klasszifikációja. A jénai és a halle-i egye
tem jogi oktatását vizsgálva leszögezte: a XVII. század 
végén a tanítás terén, a professzurák, a tanszékek műkö
désében, döntő elem a források oktatása, nem pedig a 
jogágak szerinti elkülönítés volt.

Hamza Gábor előadása végén összefoglalólag kifej
tette: a római jogban a közjog és a magánjog elhatáro
lása nem létezett, sőt nem létezett még a jogrendszer 
szisztematizálására törekvő jogtudósoknál sem. Már a 
glosszátorok is rámutattak a tagozódás veszélyességére, 
a jogrend egységét megbontó jellegére. Ez a döntő elve 
annak, hogy mesterséges kategóriáról van szó, és nem 
feltétlenül hat a jog fejlődésének irányába az a tényező, 
amennyiben a jogrendszer tagozódását ilyen mestersé
ges alapokon hangsúlyozzuk.

Az ülés lezárásaként Török Ádám ünnepélyesen át
adta az MTA levelező tagságáról szóló oklevelet 
Hamza Gábornak és ezzel a nyilvános ülést bezárta.

Barna Attila

Pécsi jogtörténészek 
Grazban

2004. áprilisában a grazi és a pécsi jogtörténészek 
12 . alkalommal tartották meg évenkénti közös 
szemináriumukat,1 ez alkalommal Grazban. A 25 

éves kapcsolat Gemot Kocher, az Osztrák és Európai 
Jogtörténeti Intézet (Institut für Österreichische 
Rechtsgeschichte und Europáische Rechtsentwicklung) 
intézetvezető professzora, a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának díszdoktora és Kajtár 
István tanszékvezető egyetemi tanár között közös kuta
tási területük, a jogi kultúrtörténet kapcsán jött létre. 
Ennek keretében a 12 éve váltakozó helyszínen lezajló 
háromnapos szemináriumokon túl intenzív szakmai 
együttműködés jellemzi a két jogtörténész-kör kapcso
latát. Gemot Kocher tartott már közép-európai jogtörté

neti kurzust pécsi hallgatóknak, és több ízben gazdag 
forrásanyaggal segítette a magyar kollégák munkáját.

A 2004. április 22. és 24. között megrendezett 12. kö
zös szeminárium két fő témával foglalkozott. Az oszt
rák kollégák előadásai büntetőjog-történeti, illetve kri
minalisztika- és kriminológia-történeti témakörben 
hangzottak el, míg a magyar résztvevők a polgári jog
rendszer kialakulásának egy-egy aspektusát ragadták 
meg előadásaikban.

Gernot Kocher saját alkotását, a „Vöm Delikt zűr 
Strafe. Zűr Entwiklung von Kriminologie und Krimi
nálisak” című filmjét mutatta be a szeminárium kereté
ben. A grazi Karl-Franzens-Universitát főépületében lé
vő, 1896-ban alapított, 2000-ben Gemot Kocher irányí
tásával újra megnyitott Hans Gross-Kriminalmuseum 
történetét feldolgozó munka bőséges betekintést nyúj
tott a szeminárium résztvevőinek az osztrák kriminoló
gia és kriminalisztika irányzataiba, módszereibe. A film 
után lehetőség volt a múzeum megtekintésére is. A gaz
dag forrásanyagot felvonultató tárlat különösen történe


