
történeti nemié

ünnepségek. Vannak haladó, köztársasági hagyománya
ink. de még nem tudtak gyökeret verni a köztudatban.

A magyar történelem polgári demokratikus (egyben 
köztársasági) kísérletei valóban rendszerint és szükség
szerűen rövid életű, sikertelen, véres kudarcba fulladt 
próbálkozások voltak. Az 1849. évi, talán elsietett Füg
getlenségi Nyilatkozatot a békés köztársasági beren
dezkedés helyett a szabadságharc bukása követte, az 
1918. októberi forradalmat a Vix-jegyzék, a kommu
nista hatalomátvétel, az 1919-es nyári vörösterror és az 
azt követő, nem kevésbé véres „fehér” megtorlás. Az 
1946-1949 közötti polgári demokratikus köztársaság

pedig -  a Szövetségi Ellenőrző Bizottság árnyékában -  
alighanem eleve halva született.

No de szabad-e mindebből azt a következtetést le
vonni, hogy maguk a polgári demokratikus kísérletek 
voltak elhibázottak? Szabad-e eljutni arra a következe
tésre. hogy mai alkotmányos rendszerünk is tévúton jár. 
és csak idő kérdése, míg elbukik? Talán e tanulmány- 
kötet meggyőzi a kétkedőket, hogy ne keressenek fel
tétlenül ok-okozati összefüggéseket a korábbi, szomorú 
történelmi példák esetében tapasztalt puszta időbeli 
egymásutániság miatt.

Képes György

Fejezetek a z  európai 
jogi kultúrtörténetből

Hamza Gábor  -  Nótári Tamás: Mit hoz a múlt?
Jog- és kultúrtörténeti tanulmányok I.

Szerkesztette: Nótári Tamás 
Budapest, Korona Kiadó, 2006, 503 p.

ISBN: 963 9589 82 9

A z Eötvös Lóránd Tudományegyetem akadémikus 
professzorának. Hamza Gábornak és a Káról i 
Gáspár Református Egyetem docensének. Nótári 

Tamásnak 2006-ban megjelent közös tanulmánykötetét 
tarthatja kezében az olvasó. A könyvben található ta
nulmányok mind egy tárgykör, az ó-. a közép- és az új
kori jog- és kultúrtörténet, valamint jogi kultúrtörténet 
egy-egy fejezetét hivatottak részletesen kifejteni. A 
szerzők e kérdéskörbe tartozó írásai az elmúlt két és fél 
évtizedben különböző szakfolyóiratokban már napvilá
got láttak, de mivel a szűkén vett jogtörténész szakmán 
kívül kevésbé ismertek, ezért hasznosnak tűnt a széle
sebb közönség számára is könnyebben elérhető módon 
közreadni ezeket a tanulmányokat.

A kötetet Nótári Tamás előszava vezeti be, majd kö
vetkezik a húsz, kronológiai sorrendben elhelyezett ta
nulmány.

I. Görög és római antikvitás

Az első írás -  Lélek- és sorsmérés Homérosnál és 
Vergiliusnál -  szerzője Nótári Tamás. Az igazság mér
lege kifejezés mindannyiunk számára közismert, hasz
nálata általánosan elterjedt, lustitiát gyakorta láthatjuk 
különböző ábrázolásokon mérleggel a kezében. A mér
leggel, mint az igazság(osság), az igazságszolgáltatás 
eszközével és jelképével a görög irodalomban több he
lyen is találkozhatni, például Theognisnál Zeus mérleg
ed  méri ki az emberek számára a gazdagságot és a sze- 
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génységet. Ezen szövegheiyek tanúsága szerint Zeus 
tartja kezében Diké vagyis az Igazság mérlegét. Az 
IHasban találkozhatunk olyan, összefüggésében ábrá
zolt, tehát bővebben értelmezhető jelenettel, amelyben 
Zeus a mérleg segítségével mond ítéletet a hősök felett. 
A Dikés talanta értelmét keresve először a jognak, illet
ve az igazság(osság)nak a homérosi eposzokban kiala
kult fogalmát kísérli meg a szerző tisztázni, majd az 
Akhillés és Hektór párviadalában döntő mérési jelenet 
néhány sorának strukturális és összehasonlító elemzése 
alapján kíván az igazság mérlegének eredetéhez és je 
lentéséhez néhány megjegyzést fűzni.1

A második tanulmány szintén Nótári Tamás tollából 
való: Hésioilos és a jogbölcselet kezdetei. Homéros és 
Hésiodos -  amint róluk Hérodotos megjegyzi -  műve
ikben nem csupán a görögök isteneit alkották meg. ha
nem azok egyúttal az európai bölcselet kiindulópontjá
ul is szolgálnak. Hésiodos műve a Theogonia (Istenek 
születése), valamint az Ergo kai hémerai (Munkák és 
napok), az utóbbit az Amphidamas tiszteletére 
Khalkisban rendezett költői versenyen is előadta. 
Hésiodost Munkák és napok című művének megírására 
az apai örökség körül a munkától húzódó fivérével. 
Persésszel támadt pere indította, akit a megvesztegetett 
bírák az örökség felosztásánál előnyben részesítettek, 
majd Persés e vagyonrészt is elherdálva -  nagy valószí
nűséggel -  újabb perrel fenyegette meg a költőt. Amint 
Homéros a harcoló, diadalmaskodó és szenvedő hősök 
sorsát az istenek és az emberek drámájaként ábrázolta, 
úgy Hésiodos az egyes szám első személyben elbeszélt 
jogvita folyamatát egy, az isteni és az emberi hatalmak 
által a jog győzelme érdekében folytatott harcként jel
lemezte. Az isteni hatalom védelme alatt álló jog kon
cepciója természetesen már Homérostól sem idegen, 
azonban mindez messze elmarad az Erga kai hémerail 
átható azon szenvedélyes prófétai hevület mögött, 
amellyel Hésiodos a Zeus védelmezte jogba vetett, ren
díthetetlen hitét évezredek múltán is magával ragadó 
pátosszal hirdeti. E tanulmány -  a görög jogfilozófia 
vizsgálata során oly méltatlanul mellőzött -  
Hésiodosnak a Munkák és napok című művében a jog
ról és a jogérvényesítésről kialakított koncepcióját tette 
elemzés tárgyává. Elsőként a mű prooimionját és a köl-



Jog
tő által az emberi munka -  s a vele szerves összefüggés
ben álló jogrendszer -  szükségességének indoklásaként 
elbeszélt két mítoszt tekintjük át. ezt követően a diké 
fogalmának előfordulását és szerepét vizsgáljuk meg a 
homérosi eposzokban és a hésiodosi Ergában.2

A harmadik írás Hamza Gábortól származik, címe: 
Cicero De re publicája és az antik állambölcselet. A 
szerző kifejti, hogy az ál Iám bölcselet és a politikatudo
mány művelőinek állásfoglalása nem egységes Cicero 
munkái államelméleti jelentőségének, súlyának megíté
lésében. Cicero állambölcseleti szempontból kiemelkedő 
jelentőségű műveinek, elsősorban dialógusainak elemzé
sét legtöbbször a filozófiai oldalról való megközelítés 
jellemzi. Sajnálatos módon igen gyakran erősen háttérbe 
szorul a történeti és jogi megközelítés. Nem hangsúlyo
zott az a tény. hogy Marcus Tullius Cicero államelmé
letének feltárása a koncepcionálisan trilógiát alkotó De 
aratoré, a De re publica és a De officiis elemzése alap
ján lehetséges. Cicero vizsgálta elsőként, egymással szo
ros összefüggésben az „alkotmányos” állam -  maga az 
..alkotmány" (constitutio) szó is. mint erre Jelűnek utal. 
a rém publicam constituere kifejezésből származik -  
gazdasági, politikai és morális elemeit. Ez a szemlélet 
idegen volt Platóntól csakúgy, mint Aristoteléstől.3

A negyedik tanulmányt Nótári Tamás jegyzi, címe: 
A római tekintély-fogalom vallási aspektusai. A tekin
tély fogalmának vizsgálata során az auctoritas, a nö
velés. a gyarapítás képességének lényegi meghatáro
zását ismertetve, s a mimen bizonyos aspektusait a 
közéletre vetítve Hannah Arendt is igen találó asszo
ciációval idézi Cicero vonatkozó passzusát, miszerint 
az állam, az emberi közösség alapításának és a már 
megalapított megőrzésének feladata nagyban megkö
zelíti az isteni működés, a mimen funkcióját: ennek 
kapcsán megállapítja, hogy ebből a szempontból a ró
maiak ..szinte azonosnak tekintették a vallási és a po
litikai tevékenységet".4 E gondolat tükrében kívánja a 
szerző vizsgálni a mimen mint a római vallás igen sar
kalatos jelenségének különféle aspektusait, annak eti
mológiáját. s két. e szempontból relevánsnak tűnő je 
lenséget. a triiimplms intézményét és a fiamén Dialis 
funkcióját, majd a szakrális szféra ezen elemeit a ha
talmi legitimációba szervesen beépítő mimen Augusti 
fogalmat.5

A kötet ötödik darabja Nótári Tamás A lándzsa mint 
hatalmi és tulajdoni jelkép az ókori Rómában című írá
sa. A lég is actio sacramento in rém jól ismert leírásá
ban Gaius megemlíti, hogy az eljárás során a pálcát 
mintegy a lándzsa helyett, a jogszerű tulajdon jeleként 
használták. Gaius nézetével egybecseng Verrius Festus 
azon megállapítása, miszerint a lándzsa a legfőbb hata
lom jelképe, megtestesülése. E két testimoniumból ki
indulva kívánja Nótári a hasta és a festuca  hatalmi jel- 
képiségét vizsgálni a legis actio sacramento in rém 
szertartásának6 duellum sacrumY.éxA\ értelmezését alá
támasztandó. A hadüzenet szertartásából és a szertar
tásban a lándzsa különleges jellegéből és használatából 
kíván bizonyos párhuzamokat a ius fetiale  és a legis 
actio sacramento in rém között felmutatni.7

A hatodik tanulmány Nótári Tamás nevéhez fűződik, 
címe: Kampánystratégia az ókori Rómában. A 
Commentariolum petitionis, vagyis A hivatalra pályá
zók kézikönyve, a ránk maradt legrégebbi -  Kr. e. 64- 
ben keletkezett -  kampánystratégiai irat. Ebben 
Quintus Tullius Cicero, az antikvitás legkiválóbb szó
nokának. Marcus Tullius Cicerónak az öccse szolgál 
bátyjának tanácsokkal ahhoz, hogy Marcus miképpen 
nyerheti meg a consuh választásokat, vagyis hogyan 
emelkedhet a római köztársaság legmagasabb posztjá
ra. A szerző tanulmányában e művet teszi behatóbb 
elemzés tárgyává, s ennek során a következő aspektu
sokat vizsgálja: az antik kommentár műfaját, a 
Commentariolum szerzőségének kérdését, a szerző. 
Quintus Tullius Cicero életpályáját, a vetélytársakról. 
az Antoniusról és Catilináról a Commentariolumbm 
adott jellemzést, az egyesületek és a cliensek szerepét a 
római választások során, valamint a választási csalás 
tényállásának és elbírálásának kialakulását.8

A kötet hetedik tanulmánya Hamza Gábor munkája: 
Idegen hatásoka római jogban a tizenkéttábláis törvény
től a római jog klasszikus koráig. A tizenkéttáblás tör
vénytől a Kr. u. 3. század első feléig terjedő időben a ró
mai jog fejlődése folyamatosan felfelé ívelő pályát mu
tat. amely párhuzamban áll a római birodalom emelke
désével. Ez a fejlődés a Kr. u. első három évszázadban 
- a z  ún. klasszikus korban -  jutott tetőfokára. A klasszi
kus jog minden tekintetben a legtökéletesebb magánjo
gi rendszer volt. amelyet hosszú évszázadok alkotó 
munkájával a jog elméleti és gyakorlati mesterei építet
tek fel és emeltek erre a magaslatra. A politikai hanyat
lással szinte párhuzamosan bekövetkezett a jogi élet ha
nyatlása is. A három nagy klasszikus: Papinianus. 
Paulus és Ulpianus után a jogtudomány addigi hatalmas 
jogfejlesztő működése szembetűnően visszaesett, majd 
a 4. században teljesen meg is szűnt.9

A közvetlen demokrácia ókori intézményei és a poli
tikatudomány címet viseli Hamza Gábor tanulmánya, a 
kötet nyolcadik darabja. A címben foglaltak behatóbb 
vizsgálata mellett a szerző kiemelt figyelmet szentel az 
ombudsman római jogi előzményeinek, előképének, a 
defensor civitatis elemzésének is. A defensor civitatis 
intézménye kapcsán utal arra, hogy Valentinianus és 
Valens császárok constitutiója  alapján Kr. u. 364-ben 
került jogszabályi úton szabályozásra előbb Illyria, 
majd később az egész Imperium Romanum területén 
ennek az elsősorban az adóügyekben illetékes „antik 
ombudsman”-nak az intézménye.10

II. Középkor és újkor

A kilencedik tanulmány, Nótári Tamás írása, a Virgil 
-püspök és paródiaszerző átkalauzol minket a közép
korba. Virgil, Salzburg ír származású püspöke 
(749-784) számos ponton új fejezetet nyitott püspöksé
ge történetében: nevéhez fűződik a salzburgi historiog
ráfia legkorábbi műveinek (Gesta sancti Hrodberti 
confessoris; Libellus Virgilii; Liber confraternitatum)

7 9



megalkotása, a 774-ben felszentelt Rupert-dóm meg- 
építtetése, a püspökség és a Szent Péter-kolostor jogai
nak kiterjesztése és a karanténok közötti misszió meg
szervezése. A szerző először a 8. század első felének 
bajor bel- és külpolitikai viszonyait tekinti át. majd Vir
gil és Bonifác konfliktusát követhetjük nyomon lépés
ről lépésre. Ezt követően a Aethicus Ister nevéhez fűző
dő, Cosmographia című opust elemezi, és megkísérli 
kimutatni a műben az általunk szerzőként vélelmezett 
Virgilnek Bonifáccal történt összeütközését, majd be
hatóbban elemzi Virgil apát és püspök bajorországi mű
ködését, részletesen kitérve a Libellus VirgiIliben tag
lalt, az egyházi javakra vonatkozó vitáira.11

Egy kora középkori koncepciós per -  III. Tasziló 
trónfosztása című, tizedik tanulmányban Nótári Tamás 
először a III. Tasziló bajor herceg által tett hűségeskük 
történeti hátterét követi nyomon, majd magát a  kon
cepciós pert, végül pedig annak jogi hátterét és indoko
lását teszi vizsgálat tárgyává. A Nagy Károly által lét
rehozott egységes birodalom megteremtése számos ál
dozatot követelt, ezek egyike volt III. Tasziló. a Bajor
országban két évszázadon át uralkodó Agilolfing- 
dinasztia utolsó hercege, akit trónjától a frank uralko
dó nem valamiféle véres katonai vereség következmé
nyeként fosztott meg. hanem egy 788-ban megrende
zett -  mai szóhasználattal élve: koncepciós -  perben. A 
pert megelőzően Károly jól kiszámított diplomáciai lé
pésekkel mind k ü k  mind pedig belpolitikáikig elszige
telte Taszilót. s végül -  iurisdictió'yá alá vonandó -  
787-ben vazallusává tette. Fő vádként a Károlyhoz hű 
bajorok az. infidelitast. vagyis a hűbérin iránti hűtlen
séget. valamint a harislizl, azaz a királyi sereg enge
dély nélküli elhagyását hozták fel Tasziló ellen -  igaz. 
az utóbbi cselekményre negyed századdal a per előtt 
került sor.12

MelótI pere a Regenshurgi Zsinaton a címe a tizen
egyedik tanulmánynak, amelyben Nótári Tamás elő
ször a karantánok közötti, majd a pannóniai térítő mis
szió alakulását vázolja röviden, majd Konstantin és 
Metód moráviai és pannonjai kezdeti működésének át
tekintése után kitérőt tesz a pápa. a basilens és a kele
ti-frank uralkodó bulgáriai missziós törekvéseire. A 
történeti háttér ilyetén való összegzését követően tér rá 
Metód regensburgi perének körülményeire, a 
Conversióbán megfogalmazott vádakra, illetve ezek 
hátterére, valamint Metód tanításának további sorsára 
a pápaság, a frank király és a morva fejedelem politi
kai viszonyainak tükrében.13

A kötet tizenkettedik darabja Hamza Gábor tanulmá
nya, címe: A macedón kérdés megjelenése az európai 
politikában. Macedónia 1991. január 25-én deklarálta 
függetlenségét. A függetlenség kérdésében tartott nép
szavazás, referendum megtartására 1991. szeptember 
8-án került sor. Az 1991. november 17-én elfogadott al
kotmány egykamarás, 120 tagú parlament (Szob- 
ranyije) felállításáról rendelkezik. Az alkotmány garan
tálja a nemzeti kisebbségeknek azt a jogát, hogy kultu
rális és nemzeti sajátosságaikat ápolják, s azokat az ál
lam a maga eszközeivel támogatja is.14
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Hamza Gábor tollából származik a kötet tizenharma
dik darabja, melynek címe: Szent István törvényei és 
Európa. A szentistváni törvények döntő jelentőségét 
abban foglalhatjuk össze, hogy az első magyar király 
következetesen eljárva megteremti az egységes magyar 
jogrendszer alapjait. Érvényesül ezáltal az „ubi civitas, 
ibi ius " elve, éspedig olyan módon, hogy az európai lá
tókörű és műveltségű uralkodó a civitasn  épülő európai 
állam alapjainak lerakásánál a jog univerzalizmusa kö
vetelményével úgy vet számot, hogy tekintettel van a 
nemzeti hagyományok megőrzésének szükségességére. 
Szent István törvényeinek a római (bizánci) jog eleme
it is magában foglaló ius egyetemességét a consuetudo 
hagyományaival szervesen egyesíteni tudó európaisága 
döntő mértékben járult hozzá hazánk Európába integrá
lódásához. és ezért jelentős érték korunkban, a harma
dik évezred első évtizedében is.12

Az Accursius és az európai jogtudomány kezdetei cí
mű, Hamza Gábor által írt tanulmány a kötet tizenne
gyedik darabja. A Glossa ordinaria eredeti alkotás an
nak ellenére, hogy Accursius e csaknem százezer glosz- 
szából álló gyűjtemény összeállításánál nyilvánvalóan 
támaszkodott elődei glossza-összeállításaira. Kiemel
kedő jelentőségű forrásokat jelentenek számára meste
re. a bolognai egyetemen tanárként nagy valószínűség
gel már az 1180-as évek végén működő, a magánjog és 
a közjog területén egyaránt szakvéleményeket is adó 
Azo munkái.

Nótári Tamás írása. A kereszténység és az iszlám 
harca Enea Silvio Piccolomimi (II. Pilis pápa) világ
képében a kötet tizenötödik tanulmányaként Aeneas 
Sylvius Piccolomineus. a későbbi II. Pius pápa 
(1458-1464), a kiváló humanista és jeles egyházpoliti
kus gondolkodását és gyakorlati ténykedését mutatja 
be. A szerző Aeneas Sylviusnak a török hódítás veszé
lyeiről. a keresztény religio és állameszme védelméről 
megfogalmazott gondolatait kívánja áttekinteni két for
rás alapján. Az egyik egy 1454-ben, a frankfurti feje
delmi gyűlésen elmondott. Konstantinápoly pusztulásá
ról és a törökök ellen indítandó háborúról szóló beszéd, 
amelynek kapcsán néhány stiláris és filológiai meg
jegyzést is tesz a szerző; a másik forrás a már pápaként 
Mohamed szultánhoz írott levele, melyben hosszabban 
fejtegeti az iszlámról alkotott nézeteit.16

A kötetben tizenhatodikként helyet kapott, Az Ameri
kai Egyesült Államok alkotmányfejlődése és Európa cí
mű tanulmányban Hamza Gábor az USA alkotmányfej
lődését elemzi, miközben párhuzamosan bemutatja az 
Európában megalkotott kódexeket, és kimutatja azok ha
tását az amerikai alkotmányra. Kiemelkedő jelentőségű 
azon megállapítása, hogy az „Alapító Atyákv jól ismer
ték az antik és az újkori Európa politikai gondolkodói
nak. állambölcselőinek, így Platónnak, Aristotelésnek, 
Cicerónak, Sallustiusnak, Tacitusnak, Plutarkhosnak, Sir 
Edward Coke-nak, James Harringtonnak. Algernon 
Sidneynek. John Miltonnak, John Locke-nak, Johannes 
Althusiusnak, Hugó Grotiusnak, Sámuel Pufendorfnak, 
Christian Woiffnak, William Blackstone-nak, Emer de 
Vattelnek és különösen Montesquieu-nek a munkáit.17
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III. Tudomány- és kultúrtörténet

A tizenhetedik írásban, amely a Sir Henry Műire és 
az összehasonlító jogtudomány címet viseli. Hamza Gá
bor az angol jogtudós munkásságát teszi elemzés tár
gyává. Angliában a modern értelemben vett jog-össze
hasonlítás születése igen szorosan kapcsolódik Sir Hen
ry James Sumner Maine 1861-ben megjelent. Ancient 
Law, its Connection with the Early History o f  Societ)' 
and its Relation to Modern Ideas (Az ősi jog összefüg
gése a társadalom korai történetével és kapcsolata a mo
dern eszmékkel) című művéhez. Maine nevéhez fűződik 
institucionálisan is az Angliában kibontakozó jog-össze
hasonlítás; ő ugyanis az első a szigetországban, akinek 
számára Oxfordban 1869-ben tanszéket -  ez a Corpus 
Chaire of Historical and Comparative Jurispnidence -  

létesítettek a jogtörténet és a jog-összehasonlítás oktatá
sa és tudományos művelése céljából.IS

A ..Harmadik Birodalom" eszméje a német filozófi
ai. irodalmi és politikai gondolkodásban a XX. század
ban című tanulmányában (a kötet tizennyolcadik darab
jában) Hamza Gábor számos új adattal árnyalja és kor
rigálja ismereteinket a 20. századi történelmet illetően. 
Megállapítja, hogy hivatásos történészek, filozófusok, 
politológusok és jogászok körében is él az a téves el
képzelés. hogy a ..Harmadik Birodalom" a náci hata
lomátvételt követően Németország hivatalos, a párt- és 
állami propagandagépezet által is erősen szorgalmazott 
elnevezése lett volna. A Német Birodalmi Propaganda
minisztériumban 1939. július l()-én tartott sajtókonfe
renciát követően kibocsátott utasítás azonban kifejezet
ten megtiltotta a ..Harmadik Birodalom" kifejezés hiva
talos használatát. E rendelet értelmében Németország 
hivatalos neve ..Nagynémet Birodalom". A Német Bi
rodalmi Propagandaminisztérium sajtóosztálya (Pres- 
sestelle) által évekkel később. 1942. március 21-én ki
adott körlevél arról rendelkezik, hogy az ..új Németor
szág” hivatalos elnevezése a jövőben egyszerűen: ..Bi
rodalom". Ez az elnevezés megfelel a német világbiro
dalom kiépítésére irányuló elképzeléseknek. A ..Biro
dalom" (Dús Reich) elnevezés célja, hogy a világ nyil
vánossága előtt ezzel dokumentálják az ..új Németor
szághoz" tartozó területek zárt állami egységét. A ..Bi
rodalom" szó alkalmazását ugyanez a rendelkezés Né
metországra korlátozza, hangsúlyozva, hogy csak egy
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„Birodalom" van. éspedig Németország. A „Harmadik 
Birodalom" mint történelmi előzményekhez, 
elődökhöz viszonyított, „sorszámozott" birodalom nem 
volt összeegyeztethető a nemzetiszocializmus imperia- 
lisztikus világnézetével, amely magát a német történe
lem betetőzőjének tartotta.19

A kötet utolsó előtti tanulmányában, amely a Meg
jegyzések a római jog szerepéről a jogászképzésben cí
met viseli. Hamza Gábor számos aktuális kérdésre keres 
és talál választ, azokat tudománytörténeti kontextusba 
ágyazva. Olaszországban a római jog oktatásának formá
it az alábbi tantárgyak jelentik: Istituzioni di diritto 
romano. Storia de! diritto romano. Diritto rotnano, 
Esegesi déllé fonti dél diritto romano. Ezek közül leg
alább egy diszciplína kötelezően felveendő, bár vannak 
karok, ahol ma is két római jogi tárgy, az Istituzioni és a 
Storia felvétele kötelező. Németországban a római jogi 
tárgyak az alábbiak: Römische Rechtsgeschichte. 
Römisches Privatrecht és Römischrechtliche Ouel- 
lenexegese. Ezek legtöbbször az ún. Wahlfachgruppe ré
szét képezik. A legtöbb német jogi karon a római jog ún. 
vorlesungspflichtiges Fach. Svájcban a római jog vala
mennyi jogi karon kötelező. Ausztriában szintén kötele
ző a római jog. sőt a joghallgatóknak latin nyelvi érettsé
givel vagy azzal egyértékű latin nyelvvizsgával kell ren
delkezniük. Katalóniában a római jog ma is szub- 
szidiárius forrása a magánjognak. Portugáliában és Gö
rögországban szintén önálló diszciplínaként oktatott 
tárgy. Közép- és Kelet-Európábán a római jog a legtöbb 
országban kötelezően oktatott tárgy.20

A kötetet, huszadik darabként. Nótári Tamás 
Szádeczky-Kardoss Samunak emlékezete című írása 
zárja, amelyben a nemzetközi hírű klasszika-filológus 
és bizantinológus életműve előtt tiszteleg.21

E rövid tartalmi ismertetetésre is kitérő excursus után 
térjünk vissza a mű egészéhez. Ki kell emelnünk a gaz
dag jegyzetapparátust, amely nélkülözhetetlen segítsé
get nyújt a bőséges lexikális anyagban való eligazodás
hoz. A jegyzetek ritkán látható, példaértékű gazdagsá
ga és megszerkesztése jelzi számunkra, hogy a szerzők 
több éves kitartó és alapos kutatómunkájának gyümöl
csét tarthatjuk kezünkben. A tájékozódást angol és né
met nyelvű tartalomjegyzék segíti.
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