
szerre történő átszervezés azonban nehezen kivitelez
hető, hiszen az Országgyűlésnek saját ellensúlyát kelle
ne felállítania, s ez jelentős politikai akadály.

Végül a szakértő bizottság elnöke arról kérdezte a je
löltet. hogy a német és osztrák alkotmánytörténet mi
lyen mértékben van feldolgozva a magyar jogtörténet
írásban? A pályázó erre azt a választ adta, hogy az oszt
rák alkotmánytörténet vonatkozásában Wilhelm 
Brauneder művének Kajtár István által elkészített ma
gyar fordítását, valamint a fiatalon elhunyt Ijjas József 
kandidátusi értekezését tartja a legfontosabbnak, a né
met alkotmánytörténet vonatkozásában pedig Ruszoly 
József akadémiai doktori értekezését emelné ki. mely a 
Német Szövetség tagállamainak 1848-as választójogi 
rendszereit elemzi.

A kollokviumot a pályázó német nyelvű elő
adása követte, mely a tudományos előadás anyagát fog
lalta össze, majd A törvényhozó és végrehajtó hatalom 
fejlődése Magyarországon (1848; 1867-1918) című 
tantárgyi előadás megtartására került sor. Ennek kereté
ben a jelölt előbb felvázolta a magyar államszervezet 
polgári kori struktúráját, majd részletezte a trónbetöltés 
és a királyhelyettesítés szabályait. Kifejtette, hogy mi

A z ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Ta
nácstermében 2006. november 15-én rendezték 
meg Dr. Kelemen Miklós egyetemi tanársegéd,! 

birodalom kormányzása című doktori értekezésének 
nyilvános vitáját. Az ülést Dr. Sári János egyetemi ta
nár (Dsc.. ELTE Állam-és Jogtudományi Kar), a Dok
tori Bizottság Elnöke nyitotta meg. A Bizottság tagjai: 
Dr. Antalőczy Péter egyetemi docens (PhD. KGRE Ál
lam- és Jogtudományi Kar) és Dr. Miskolczy Ambrus 
egyetemi tanár (Dsc., ELTE Bölcsészettudományi 
Kar).

Kelemen Miklós a disszertációban elsősorban azt 
vizsgálta, hogy mennyiben járult hozzá a késő Római, 
majd a Bizánci Birodalom a középkori Európa egyik ál
lamszervezési modelljének, az ún. bürokratikus vagy 
hivatali államszervezetnek a kialakulásához, illetve az 
ezt megvalósító intézmények, különösen a kancelláriák 
és központi tanácsok megszervezéséhez. Kutatásai so
rán bizonyította, hogy egyes intézmények annak ellené
re tovább éltek az egykori birodalom területén szerve
ződő új államokban, hogy a Nyugatrómai Birodalom 
bukása együtt járt a késő római igazgatási rendszer ösz- 
szeomlásávai. A Pápai Állam jól kimutathatóan a késő 
római igazgatás mintájára szervezte meg kormányzatát, 
a nyugat-európai királyságok pedig a bürokratikus ál
lamszervezés egyik legjellegzetesebb szerve, a közpon
ti kancellária kialakításában támaszkodtak késő római 
hagyományokra.

A disszertáció másik fő kérdése az volt, hogy kimu- 
tathatók-e a bizánci állam története során olyan állam
szervezési elvek, módszerek, amelyeket a későbbi ko
rok folyamán is felhasználtak a modern államigazgatás

lyen szerepe volt a királynak a törvényhozásban, s be
mutatta az országgyűlés működését. Elemezte a király 
jogkörét a végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás 
terén, végül pedig a kormány jogállásának kérdéseit 
taglalta.

A pályázó teljesítményét a szakértő bizottság tagjai, a 
kari habilitáltak és a jelenlévő egyetemi hallgatók érté
kelték titkos szavazással. A szavazások alapján a jelölt 
92,5%-os összesített eredményt ért el. Ennek kihirdeté
se után az elnök a következőképpen foglalta öszsze a 
szakértő bizottság állásfoglalását: „Szabó István habili- 
tációs eljárása során a pályázat mellékletét képező doku
mentumegyüttes, a jelölt komparatív tudományos elő
adása, a modernkori hazai alkotmányfejlődés egyik kar
dinális problémájának szentelt, igen lendületes tantárgyi 
előadása, idegen nyelvi kommunikációs felkészültsége 
és vitakészsége a megkívánt oktatói-kutatói habitust 
meggyőzően demonstrálta. A szakértő bizottság mind
ezekre tekintettel javasolja a Miskolci Egyetem Társa
dalomtudományi Habilitációs Tanácsának, hogy Szabó 
István számára a „dr. habiI" címet ítélje oda."

Sáry Pál

A  birodalom kormányzása 
-  A  Keletrómai Császárság 
igazgatástörténete
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rendszereiben; alkalmaztak-e a bizánciak a modern 
időkben is megfigyelhető módszereket, eszközöket a 
tisztviselők toborzása, előmeneteli rendje, díjazása te
rén, a hivatalok hatáskörének és illetékességének meg
állapításakor. A Szerző dolgozatában kimutatja, hogy a 
késő római, majd a bizánci államszervezés nagyrészt is
merte azokat a kormányzati és szervezési módszereket, 
amelyeket a mai napig alkalmaznak a modern igazgatás 
kialakításában, és a keletrómai igazgatás is szembesült 
azokkal a problémákkal (hivatalvásárlás, korrupció), 
amelyeket a modern igazgatásnak szintén meg kell ol
dania.

A dolgozat hipotézisét -  a bizánci államigazgatás az 
európai igazgatástörténet szerves része, a középkori ál
lamszervezés egyik modelljének, a hivatali államszer
vezetnek legfőbb reprezentánsa -  a Szerző meggyőző
en bizonyítja: a késő római államszervezési hagyomá
nyok elsősorban a bizánci államon keresztül éltek to-
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vább Európában, kimutatható azonban közvetlen foly
tonosság a késő Római Birodalom és a nyugat-európai 
államok intézménytörténete között is. A középkoron is 
túlmutató államigazgatási módszerek és az egyes intéz
mények fejlettsége alapján a késő római és a bizánci ál
lamkormányzat Európában az első hivatali jellegű igaz
gatási rendszernek, kis túlzással az abszolutizmus kori 
modern államszervezés előképének, mintaadójának te
kinthető.

A disszertáció egyik opponense, Dr. Nagy Marianna 
egyetemi docens (PhD., ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar) szerint az értekezés rendkívül izgalmas olvasmány 
a közigazgatási jogász számára. Nem csupán azért, 
mert egy nagyon szofisztikáit igazgatási rendszert is
merthetünk meg belőle, hanem azért is, mert azzal 
szembesíti az olvasót, hogy a Birodalom igazgatása is 
csaknem ugyanazokkal a problémákkal küzdött, mint 
amelyeket napjainkban próbálunk megoldani, többnyi
re sikertelenül. Jelentősen hozzásegít bennünket a mai 
szláv (főként az orosz) közigazgatás működésének 
megértéséhez is, amelynek történelmi gyökereit a disz- 
szertáció kimutatta. A Szerző eredeti források, hivatali 
jegyzékek, ceremónia-leírások, szertartáskönyvek, hi
vatalnoklisták elemzésével jutott új és értékelhető in
formációkhoz. így valóban eredeti látásmóddal, eredeti 
információk alapján megírt művel állunk szemben. Az 
opponens a disszertáció egyik legnagyobb eredményé
nek a bizánci hatalmi szimbolika eredeti forrásanyagon 
alapuló, részletes bemutatását és értékelését tartja. A 
Szerző a hatalmi szimbolikán keresztül fontos követ
keztetéseket von le a közigazgatás szervezetére és mű
ködésére vonatkozóan is. A bizánci közigazgatásban ta
lán minden másnál bonyolultabb és cizelláltabb a hatal
mi szimbólumok rendszere. A dolgozat fontos tanulsá
ga még. hogy civiljogi tanulmányainknál elengedhetet
len a római jogi gyökerekre való hivatkozás.

A dolgozat másik opponense, Dr. Nótári Tamás 
egyetemi docens (PhD.. KGRE Állam- és Jogtudomá
nyi Kar) véleménye szerint a témaválasztás örömmel 
töltheti el nemcsak a jogtörténészeket, hanem az óko
rász- és középkorász kutatókat is, hiszen Kelemen Mik
lós munkája nem csupán a jogtörténet irodalmát gazda
gítja. hanem a méltán világszínvonalú magyar bizanii- 
nológiáét is. A disszertáció tagolása logikus, arányos, 
jól áttekinthető. Módszerét tekintve példamutatóan öt
vözi a történeti és jog-összehasonlító metodikát. A dol
gozat a főhatalom (vagyis a császárra vonatkozó jog
anyag) tárgyalását követően a hivatalnoki kar, a biro
dalmi kormányzás kérdéseit taglalja. Törzsanyagát a 
De ceremoniis egyes fejezeteinek Kelemen Miklós által 
készített fordítása egészíti ki, ami bizonyítja a Szerző 
jártasságát az eredeti források feldolgozásában. Az op
ponens kritikája részben kutatástechnikai -  a szakiroda- 
lomból hiányolja a francia, olasz és orosz nyelvű mun
kák jelentősebb felhasználását - ,  másrészt egy termino
lógiai problémára -  a disszertáció alcímében szereplő 
Keletrómai Császárság elnevezés helytelen voltára -  
hívta fel a figyelmet. Bár a „Bizánc" (Byzantion, 
Byzantium) elnevezésnek az esész birodalomra való al- 
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kalmazása az újkor szellemi terméke, a birodalom lakói 
magukat rómaiaknak (rliómaioi) tartották, s Konstanti
nápoly 330 után hivatalosan is „új Róma" (nea Rhómé), 
illetve „második Róma" (deutera Rhómé) lett, az oppo
nens mégis szerencsésebbnek tartotta volna a „Bizánci 
Császárság”, illetve „Bizánci Birodalom” elnevezést a 
„Keletrómai Császárság” megnevezésénél, akkor is, ha 
az utóbbi éppoly történelmietlen, mint az előbbi, hiszen 
476-ig egyetlen Római Császárságról beszélünk, s 395- 
ben nem a birodalmat, hanem a közigazgatást osztották 
ketté. A „Keletrómai Császárság” de inre sohasem léte
zett. a bizánci uralkodó magát mindvégig a rómaiak 
császárának tartotta, országa tehát maga a „Római Bi
rodalom”, a Kr. e. 753-ban alapított Róma folytatója, 
ennek következtében a több mint 2000 éves Római Bi
rodalom (Kr. e. 753-Kr. u. 1453) életében a bizánci 
korszak csupán egy szakasz. Az opponens szerint a Bi
zánci Császárság elnevezés a szakirodalomban kellően 
elfogadott ahhoz, hogy a középkorra alkalmazva ne 
kelljen felváltani a nem kevésbé aggályos Keletrómai 
Császárság névvel.

A dolgozat és a pályázó korábbi tudományos mun
kássága alapján mindkét opponens summa cum laude 
minősítéssel javasolta a PhD-fokozat odaítélését Kele
men Miklós számára.

Az opponensi véleményekre reagálva a Szerző el
mondta. hogy a kutatóhelyi vita során szóban, majd 
írásban kifejtett opponenciák tanulságait igyekezett a 
nyilvános vitára véglegesített szövegváltozatba beépí
teni. felhasználni. Dr. Nagy Marianna véleményét -  a 
bizánci birodalmi igazgatás és a modern közigazgatás 
szervezési elvei hasonlóságainak kiemelése a dolgozat
ban -  örömmel fogadta, mivel egyik legfőbb célja ép
pen az volt. hogy az „elő" közigazgatás számára nyújt
son új szempontokat, értékelési érveket. Különösen 
megtisztelőnek tartotta a munka tematikai besorolását a 
közszolgálati jogtörténet címszó alá. mivel a dolgozat 
elkészítésekor fontos szempontja volt a jogtörténeti 
kérdések felé fordulás és a történelmi-filológiai iránytól 
való tisztes távolságtartás.

Dr. Nótári Tamás észrevételeire válaszolva elmond
ta. hogy a szakirodalom-felhasználási hiányosságok -  a 
szerző képességeinek korlátái mellett -  abból is fakad
nak. hogy már a téma vizsgálatának első szakaszában -  
a bizánci igazgatástörténet nagy időbeli terjedelme, óri
ási forrásanyaga és szakirodalma miatt is -  arra az elha
tározásra kényszerült, hogy mind időben, mind temati
kában. mind a feldolgozott munkák körében határokat 
szabjon. A Jelölt ígérete szerint a dolgozat következő 
változatában megpróbálja a szakirodalmi hátteret a hiá
nyolt művekkel kibővíteni. Az opponens terminológiai 
problémafelvetésével kapcsolatban Kelemen Miklós a 
„Keletrómai Birodalom” fogalomhasználatát azzal in
dokolta, hogy a terjedelmi korlátok miatt a Bizánci 
Császárság igazgatástörténetének csak egy szakaszát, a 
3. század végétől a l l .  század végéig terjedő korszakot 
dolgozta fel, s az alcím megválasztásakor egy olyan jel
zőt kellett találnia, amely ezt az „első felében még ró
mai, de második felében már bizánci” nyolc évszázadot
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hitelesen visszaadja. A Jelölt egyetértett Dr. Nótári Ta
más érvelésével abban, hogy a tág értelemben vett Ró
mai Birodalom történelmének mintegy kétezer évében 
a „bizánci" korszak csak egy szakasz. Az igazán nehéz 
kérdés az. hogy mikortól beszélhetünk a római történe
lem „bizánci" korszakáról? Az egységes Római Biro
dalom két részre való felosztásától (Kr. u. 395)? A nyu
gatrómai pars és császárság bukásától, pontosabban a 
nyugatrómai császári trón -  ideiglenes -  betöltetlenné 
válásától (Kr. u. 476.)? Esetleg a 7-8. századtól, amikor 
kialakultak a római hagyományoktól már markánsan 
különböző „bizánci" állam intézményei, szervezési el
vei? A bizantinisztika legnagyobb kutatóinak 
(Ostrogorsky, Brehier, Stein) korszakolásai leginkább 
ez utóbbi álláspontot fogadják el, vagyis azt a megkö
zelítést. hogy a bizánci történelemnek volt egy „római"

A z európai jogtörténészek legifjabb generációja 
immár hagyományosan más-más európai hely
színen tartja éves fórumát, amely alkalmat ad a 

pályájuk elején járó joghistórikusok számára kutatásaik 
eredményeinek ismertetésére, megvitatására. A fórum 
nemzetközi jellege azonban ennél többet is kínál: a 
„gondolatok, ötletek piactereként" eszmecseréhez, (tu
dományos) kapcsolatok létrejöttéhez, ápolásához nyújt 
kiváló hátteret.

A fórum 2006-ban helyszínét tekintve visszatért a 
kezdetekhez: a Frankfurtban működő Max-Planck- 
Institut lur europáische Rechtsgeschichte és a Johann 
Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main kö
zös szervezésében került megrendezésre. A konferencia 
a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is tematikus jelle
gű volt; az előadások az „emlékezés és felejtés" mottó
jával hangzottak el.

A szervezők intenciója szerint a jogtörténet tudomá
nya egyrészt a jogi emlékezet életben tartója, ugyanak
kor időnként korábbi jogok újraélesztőjeként jelenik 
meg. Másrészt a jogtörténet egyes esetekben szerepet 
játszhat a felejtés/feledésbe merülés folyamatában, 
amelyet társadalmi és politikai változások során észlel
hetünk. Az összehasonlító jogtörténet művelői nem 
hagyhatják figyelmen kívül, hogy egy adott társadalom 
kollektív emlékezete alapvetően kulturális meghatáro
zottságú. mely tény miatt jelentősen különbözhet más 
társadalmakétól. Az ezen gondolatokra való ráhangoló
dást a frankfurti egyetem középkortörténésze, Prof. Dr. 
Johannes Fried interdiszciplinaritásban bővelkedő nyi
tóelőadása biztosította az első nap estéjén.

A fórum résztvevői a következő három napon kap
tak lehetőséget témáik kifejtésére. Erre az előadók vi
szonylag magas száma miatt párhuzamos szekciókban 
került sor. ami a bőség zavarának sajátos örömén túl a 
hallgatóság tagjai számára meghatározta egy-egy nap 
helyszínét is. A fórumon összesen harminc előadás 
hangzott el a frankfurti egyetem, illetve a MPIER ter
meiben: mindegyik népes hallgatóság előtt, amely a

és egy „bizánci” szakasza. A keletrómai jelző talán job
ban magában hordozza egyszerre ezt a két időszakot, 
mint a bizánci, amely, amellett, hogy bevallottan törté
nelmietlen, tudománytörténeti jelzőként is legkorábban 
a Herakleios (610-641) uralkodásától kezdődő kor
szakra vonatkozik. A keletrómai jelző természetesen 
nem a legmegfelelőbb kifejezés, mivel a Keletrómai 
Császárság történelmileg ugyanúgy nem létezett, mint a 
Bizánci Császárság, a kompromisszumos megoldás ke
resésében a Szerző mégis ezt tartotta a „kevésbé rossz
nak”.

A Bizottság a dolgozat alapján Dr. Kelemen Miklós
nak a doktori fokozat summa cum laude fokozattal va
ló odaítélését javasolta az Egyetemi Doktori Tanács 
számára.

Összeállította: Élesztős László

Emlékezet és felejtés 
a joghistória tükrében

FIATAL JOGTÖRTÉNÉSZEK 
EURÓPAI FÓRUM A FRANKFURTBAN

EUROPÁISCHES FÓRUM JUNGER 
RECHTSHISTORIKER /  EUROPEAN 
FÓRUM OF Y O U N G  LEGAL 
HISTORIANS. FRANKFURT A M  M A IN ,
2006 . MÁJUS 2 5 -2 8 .

,.A történelem csak az emlékezetben megőrzött adatok 
vékony zsinórja az elfelejtett adatok óceánja fölött. "
IM ilán Kulidéra)

harminc perces referátumok utáni kérdések, viták so
rán hallathatta hangját.1

A fórum nemzetközisége a rendezvény egyik legna
gyobb előnyének és egyben hátrányának bizonyult. A 
nevében európai konferenciára örvendetes módon az 
öreg kontinensen kívülről is érkeztek; a nyelvi sokszí
nűség azonban helyenként jóval kevesebb örömre adott 
okot. Számos előadó választott olyan nyelvet, amelyet 
hallgatóságának többsége nem értett. így jobb híján a 
kiadott programfüzetben található rezümék2 esetleges 
egyéb nyelvű változata nyújtott némi kapaszkodót a re
ferátum tartalmát illetően.

A konferencia egyes szekciói az emlékezés és felej
tés jogi aspektusainak különböző szegmenseit kívánták 
csokorba gyűjteni -  még ha időnként talán nem is volt 
egyértelmű az egyes témák egymás mellé helyezése. A 
második nap délelőttjén került sor a jogi emlékezet for-
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