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ÉLETRAJZ
Emlékezés 

Szádeczky-Kardoss Samu
professzorra

2004. november 10-én, életének nyolcvanhetedik 
évében, türelemmel viselt, hosszú, súlyos beteg
ség után távozott Szádeczky-Kardoss Samu pro- 

fessor emeritus, a Szegedi Tudományegyetem nyugal
mazott tanszékvezető tanára az élők sorából.

Szádeczky-Kardoss professzor úr 1918. január 21-én 
született Kolozsvárt a magyar tudománynak számos tu
dós elmét adó, nemesi család sarjaként. Gimnáziumi ta
nulmányait 1927-től 1935-ig a Szegedi Városi Dugonics 
András Piarista Gimnáziumban, egyetemi tanulmányait 
az 1935-1939 években a Szegedi Ferenc József Tudo
mányegyetemen végezte, görög-latin szakos tanári dip
lomáját 1940-ben kapta meg. Szakemberré formálásá
ban, kutatói profiljának kialakulásában a legnagyobb 
szerepet elsősorban mestere, Förster Aurél, a klasszika
filológia professzora, Aristotelés-művek nemzetközi 
rangú kiadója, valamint a Régiségtudományi Intézet ve
zetőjeként Banner János játszotta. 1941 és 1944 között 
szülővárosában működött díjas gyakornokként, majd ta
nársegédként, 1943-ban „Sub auspiciis Gubernatoris” 
avatták doktorrá.1 Az 1944/45-ös tanévre a Budapesti 
Tudományegyetemre nyert címzetes tanársegédi besoro
lást, 1945 augusztusában a Szegedi Állami Gyakorló- 
gimnáziumhoz kapott tanári kinevezést.

1950-ben intézeti tanári munkakörben a Szegedi Tu- 
__dományegyetem Bölcsészettudományi Karán kezdett

dolgozni, ahová az esz
tendő végén egyetemi 
docensi (az akkori szó- 
használat szerint „inté
zeti tanári”) kinevezése 
is megérkezett. Addigi 
tudományos munkássá
gának elismeréseképpen 
1952-ben a nyelvészeti 
tudományok kandidátu
sa fokozatot kapta, és 
ugyanezen év őszétől az 
Ókori Történeti Tanszé
ket irányította. 1950 és 
1957 között a szegedi és 
a debreceni egyetemről 

száműzték a görög és a latin képzést, ám 1957-ben sor 
kerülhetett a Klasszikái Filológiai Tanszék újjászerve
zésére, amit Szádeczky-Kardoss Samu ténylegesen 
1957-től, tanszékvezetői megbízás alapján pedig 1959 
augusztusától 1988 július végéig vezetett. 1992-ben 
kapta meg a professor emeritus kitüntető címet. (Az or
szág és Európa egyik legkiválóbb grécistájának nem 
adatott meg, hogy Szegeden görög tanszéket hozhasson 
létre, 1981-ben azonban sikerült megszerveznie a 
Klasszika-Filológiai Tanszék keretén belül a Bizanti- 
nológiai és Középlatin Filológiai Tanszékcsoportot, 
ami ma a Történeti Segédtudományi Tanszék keretén 
belül működik.)

Tudományos munkássága első szakaszában a római 
birodalom nyugati és dunai provinciáinak társadalom- 
történeti kérdéseire, így elsősorban a baugauda és sca- 
rnara mozgalmakra2 és néhány görög auctorra (így pél
dául Mimnermosra, Xenophónra és Aristophanésre) 
összpontosult, valamint a Tisza nevének legrégibb tör
ténetével is foglalkozott.3 1962-ben került sor egyetemi



tanári kinevezésére, és 1963-ban kapta meg az iroda
lomtudományok doktora fokozatot, amit Mimner- 
mosról írott nagymonográfiájával nyert el.4 Az ebben 
az időben írt egyetemi jegyzetei,5 és az ókori Hellasz 
történetéről szóló európai szintű monográfia6 több évti
zeden át szolgáltak, és szolgálnak ma is az oktatás ve
zérfonalául hazánk egyetemein.

Az 1960-as évek második fele jelentős fordulatot ho
zott Szádeczky-Kardoss Samu kutatói érdeklődésében, 
ugyanis -  noha kapcsolata az antikvitással változatlanul 
fennmaradt, amit latin és görög auctorokról közölt pub
likációi is igazolnak7 -  vizsgálódásának homlokterébe 
azon görög és latin szövegek kerültek, amelyek a Kár
pát-medence, az európai steppeövezet, a korai Bizánc 
és az ősmagyarság történetéről adnak hírt. A kutrigu- 
rokra és onogurokra vonatkozó közleményei mellett -  
amelyek közül a legjelentősebbek a Pauly-Wissowa- 
féle Realencyclopcidie hasábjain napvilágot látott 
cikkei8 -  e kutatásai közül a legfontosabb az avarok tör
ténetének forrásait a teljesség igényével feldolgozó mű
ve, 9 amelynek fordítás és jegyzetanyaga egy sajátos 
avar történelmet tár a kutatók elé. E tárgykörben végzett 
kutatásait már korábban német nyelven összefoglalta,10 
amit a pusztán az adott tárgykör szakirodaimának legja
vát felsoroló Dér Neue Pauly is idéz az „Avares" cím
szónál.11 Mindkét mű megkerülhetetlen kézikönyv az 
avar világ tanulmányozásához.

Első publikációja 1938-ban,12 az utolsó pedig 2004- 
ben jelent meg,13 a két évszám közt eltelt idő alatt közel 
kétszázharminc közleményt publikált, amelyek nem 
csupán Magyarországon láttak napvilágot -  tudomá
nyoseredményeit számos jelentős külföldi folyóiratban 
(így a Revue des Étucles Grecques, Journal of Hellenis- 
tic Sludies, Gnomon, Classical Philology, Deutsche Lit- 
eraturzeitung), lexikonban (pl. Pauly-Wissowas 
Realencyclopcidie elér classischen Altertumswis- 
senschaft, Dér kleine Pauly) és monografikus műben 
(pl. Cambridge History) is közölte. Munkásságának kö
zéppontjában mindvégig a görög és latin források elem
ző vizsgálata állott, és ennek megfelelően tudományos 
következtetéseit a feltétlen forrástisztelet hatotta át. Ku
tatómunkájának egyedülállóan széles, mintegy harmad- 
félezer esztendőt felölelő ívének kezdetét a pylosi táb
lák lineáris írása,14 végét a konstantinosi „De adminis- 
trandi imperii" alkotta.15

A magántudós Szádeczky-Kardoss professzor azon
ban nem szorította háttérbe a tudományos közéletben 
részt vevő, tudományszervező Szádeczky-Kardoss Sa
mut. 1955 és 1995 között mintegy harmincöt konferen-
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mében a történeti idők kezdetétől 362-ig Kr. e ." címmel 1941 -ben 
Kolozsvárt, rövidített formában pedig ugyanott egy évvel később 
„Übersiedlung und Verpflanzung von Bevölkerungen in dér 
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2 Burdurellus az utolsó bagauda vezér? (Antik Tanulmányok 2. 
1955. 113-120. pp.) (Társszerző: Cúth Béla.]; Bagauda mozgal
mak Hispániában. (Antik Tanulmányok 3. 1956. 176-180. és

cián vett részt, és ezek alkalmával, valamint tanulmány
utak során tizenhét országot keresett fel. Szerkesztői 
munkái közül kiemelendő a szegedi Acta Antiqua et 
Archaeologica, amelynek alapító szerkesztője volt, és 
az ő iniciatívájára újraindult Opuscula Byzantina- 
sorozat; tagja volt az Acta Antiqua Academiae Scien- 
tiarum Hungaricae folyóirat szerkesztőségének, és 
hosszú éveken át főszerkesztőként gondozta az Auc- 
tores Latini című tankönyvsorozatot (I.—XXIII. köte
tek). Alapító tagja volt a Magyar Ókortudományi Tár
saságnak. amelynek egy időben alelnöki tisztségét is 
betöltötte, tagja volt a Magyar Őstörténeti Bizottság
nak, az MTA Klasszika-Filológiai, illetve Ókortudomá
nyi Bizottságának. Kitüntetései közül említendő az 
1943-as „Sub auspiciis Gubernátorig" kitüntetéses 
doktorrá avatás, az 1982-ben megkapott, „Az 1300 éves 
Bulgáriáért" kitüntetés, az 1985-ös „Ábel Jenő Emlék
érem" és a „Munka Érdemrend arany fokozata”, 
amellyel 1988-ban tüntették ki. Hetvenedik és nyolcva
nadik születésnapján munkatársai és tanítványai a tisz
teletére kiadott tanulmánykötettel köszöntötték.16

Munkásságát áttekintve, amely a magyar tudomány 
hírnevét méltán öregbítette a nagyvilágban, értetlenül 
állhatunk azon tény előtt, hogy a magyar tudományos
ság hivatalos fórumai Szádeczky-Kardoss Samu érde
meit mindvégig nem méltányolták kellőképpen.

E sorok írójának már nem lehetett alkalma Szádecky- 
Kardoss professzor úr egyetemi előadásait hallgatni, il
letve szemináriumain részt venni, azonban utolsó szak
dolgozójaként és -  a Professzor Úr kifejezését idézve -  
„kriptotanítványaként" lehetősége nyílott arra, hogy tu
dásának és személyiségének kisugárzását megtapasztal
hassa. A lenyűgözően hatalmas tudásanyaghoz és párat
lan memóriához nagyfokú tudósi alázat, -  a szakmai 
okfejtésekben éppúgy, mint a magánbeszélgetésekben -  
elegáns és élvezetes stílus társult. Számunkra, akik 
megélhettük emberségét, tartását, önzetlen segítőkész
ségét, örök példakép marad. Álljon itt búcsúzóul kedves 
költőjének, Mimnermosnak néhány sora; „Úgy, mint 
fán a levél, ha virágba borulva tavasz jön, /  zsendül, nő, 
mihelyst érik a napsugarak, /  úgy mi arasznyi időn örü
lünk drága napoknak /  ifjan, az istentől, hogy mi a jó, 
mi a rossz, /  nem tudván. De elénk állnak feketében a 
Kérek, /  egyik a vénséget tartva kezében elénk, /  másik 
már a halált. Be hamar megfonnyad a hamvas gyönge 
gyümölcs, hol a nap szórja a földre a fényt! /  Am ki a 
csúcsra felér, mindjárt megfordul a sorsa, /  rögtön az 
életnél jobb neki már a halál. ”17
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Chauveau Adolphe -  Faustin Hélie:

A  Code pénal 59. cikke 
és a személyes 

körülmények kérdése
Fordította és előszóval ellátta: 

Mészáros Adóm

ELŐSZÓ

„A részesség elmélete egyike a büntetőjog legtövise
sebb tárgyainak.”1 E felvezető mondattal kezdi a két 
neves XIX. századi francia büntetőjogász, Adolphe 
Chauveau2 és Faustin Hélie a „Théorie clu Code 
pénal”3 részességről szóló fejezetét. És ha e megállapí
tást igaznak tekintjük a tettesség-részesség elméletére, 
méginkább igaz ez az ún. személyes körülmények ta
nára. A büntetőjog e részterülete azt vizsgálja, hogy a 
bűncselekményt elkövetők egyikének személyes tulaj
donsága érinti-e, illetve mennyiben a többi elkövető 
büntetőjogi felelősségét. Személyes tulajdonság vagy 
körülmény alatt az ember személyében rejlő, attól elvá
laszthatatlan tulajdonságait, illetve más személyekhez 
vagy dolgokhoz fűződő viszonyát kell érteni.

A személyes körülmények tana a XIX. században 
—  rendkívül élénken foglalkoztatta a büntetőjogászokat.

Hazai viszonylatban Angyal Pál neve emelendő ki, aki 
e szövevényes témakört monografikus mélységgel dol
gozta fel, kitérve az egyetemes és hazai jogtörténeti 
előzményekre, a kortárs büntető törvénykönyvek sza
bályozására. a tudományos álláspontokra, és a hazai 
megoldás elemzésére.4 E témakörben az egyedüli tám
pontot a törvény ez irányú rendelkezései szolgáltathat
ták, amennyiben voltak ilyenek. A Csemegi-kódex pél
dául úgy rendelkezett, hogy valamely tettes vagy ré
szes személyes tulajdonságai vagy körülményei, me
lyek az elkövetett cselekmény büntethetőségét meg
szüntetik. büntetését enyhítik vagy súlyosbítják, a töb
bi tettes és részesre nézve tekintetbe nem vehetők 
(74.§). Lényegében hasonló rendelkezés érvényesült az 
1871-es német birodalmi büntető törvényben is. Azon
ban még a kifejezett törvényi szabályozással rendelke
ző jogrendszerekben is állandó harc uralkodott a kü
lönböző tudományos álláspontok között.

Franciaországban, és ugyanígy Belgiumban, a bün
tető törvénykönyv nem adott iránymutatást a kérdés 
megoldására. Ennek következtében az elmélet és a 
gyakorlat más törvényi szabályhoz volt kénytelen se
gítségért folyamodni.

Az 1810-es Code pénal a bűncselekmény elkövetői 
körében két kategóriát ismert: a tetteseket és a része
seket. A tettesek fogalmát -  hasonlóan a többi korabe
li büntető törvénykönyvhöz, így a Csemegi-kódexhez 
is -  nem jelölte meg, a hangsúlyt a részesek, illetve a 
részességi alakzatok tényállási elemeinek meghatáro
zására fektette. Az elkövetők büntetésével kapcsolat
ban a törvény 59. cikke5 szigorú parifikációs elvet fek
tetett le,6 amelyet nemcsak a francia, de más nemzetek 
büntetőjogászai is gyakran éles kritikával illettek.7 E 
cikkel szemben -  annak igazságtalanságára hivatkoz-


