történeti szemle

Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi
docensének, Nótári Tamásnak 2007-ben, a Né
meth György professzor szerkesztette Hungári
án Polis Studies sorozatban jelent meg Studia luridico-
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philologica I. Studies in Classical and Medieval Philology and Legal History című, idegen nyelvű tanul
mánykötete. Az itt olvasható tanulmányok az ókor és a
középkor jog- és kultúrtörténetének egy-egy szeletét
teszik vizsgálat tárgyává. A tanulmányok sorrendje
kronologikus.

KÖNYVEKRŐL
Tanulmányok
a „jogfilológia"
tárgyköréből

Nótári, Tamás:
I. G örög jogbölcselet. The Scales as the Symbol of
Studia luridico-philologica. I. Studies in Classical and
Justice in the lliad.1 Iustitiát gyakorta láthatjuk külön
Medieval
Philology and Legal History
böző ábrázolásokon mérleggel a kezében. Nótári az
Hungárián Polis Studies 14.
Ilias azon szöveghelyét elemzi behatóbban, amelyben
Debrecen, 2007, 313 p.
Zeus a mérleg segítségével mond ítéletet a hősök felett.
Az igazság mérlege kifejezést vizsgálva először a jo g 
nak, illetve az igazság(osság)nak Homérosnál
Rotterdami Erasmus munkásságára is figyelemmel van.
kifej-lődött fogalmát tisztázza, majd az említett mérési
A szerző ismerteti a nevezetes cicerói szöveghelyet,
jelenet strukturális és összehasonlító elemzése alapján
amely Cicero De officiis című
fűz értékes m egjegyzéseket a
művében lelhető fel. Nótári Ta
m érleg-szim bolika eredetéhez,
más felhívja a figyelmet a sum
jelentéséhez, egyiptomi, görög és
T a m á s N ótári
mum ius elv „helyzetfüggő”
római formáihoz.2 - Hesiod und
voltára, és kiemeli, hogy Shakes
die Anfange dér RechtsphiS T U D IA
peare A velencei kalmár című
losophie? A Munkák és napok
IU R ID IC O -P H IL O L O G IC A I.
művében szereplő nevezetes jog
műfaja didaktikus eposz, tanköieset megoldásához is alapvető
S tudies in C lassical and M edievil P hilology
temény, amelynek célja az, hogy
and L egal H istory
segítséget nyújt e jogeiv.9
Hésiodos az ellene oly sok igaz
A legis actiós eljárás törté
ságtalanságot elkövető testvérét,
netiségével két tanulmány is fog
Persést a munka és a jog tisz
lalkozik: Die Lanté als Machtteletére tanítsa, ezáltal válik ve
und Eigentumssymbol im antikén
zérfonalává a diké eszméje. A
Rom ; 10 Remarks on the Origin o f
szerző elsőként az eposz prooithe legis actio sacramento in
mionját és az emberi munka, il
rém.11 A legis actio sacramento
letve a jogrendszer szükséges
in rém leírásában Gaius elbeszéli,
ségének költői indokolását vizs
hogy az eljárás során a pálcát
gálja, majd a diké fogalmának
mintegy a lándzsa helyett hasz
előfordulását és szerepét vizsgál
nálták a jogszerű tulajdon jele
H ungáriák Polis S tudies
ja a homérosi eposzokban és a
(H P S ) 14.
ként, Verrius Festus szerint pedig
hésiodosi Ergábán.4
a lándzsa a legfőbb hatalom
DEBRECEN 2007
jelképe. E két forrásból kiindulva
II.
Római jog- és vallástör
vizsgálja a szerző a lándzsa és a
ténet. Numen and Numinousity pálca hatalmi jelképiségét, számos jo g - és val
On Somé Aspects o f the Román Concept o f AuthorityP
lástörténeti párhuzam, illetve analógia segítségével, s
A tekintély fogalmának vizsgálata során az auctoritas, a
értékes következtetéseket von le a ius fetiale és a legis
növelés, a gyarapítás képességének vallási-filozófiai
actio sacramento in rém közös elemeit, gyökereit
meghatározását definiálja a szerző, majd megvizsgálja
illetően.12 - Remarques sur le ius vitae necisque et le
a numennek, mint a római vallás igen sarkalatos jelen
ius exponendi.'3 A páter fam iliast szem élyileg a
ségének különféle aspektusait, annak etimológiáját, két,
következő pozitív jogosultságok illették meg: ius vitae
e szempontból relevánsnak tűnő jelenséget, a triumphus
ac necis, ius exponendi, ius vendendi, ius noxae dedenintézményét és a fiamén Dialis funkcióját,6 majd a
di. A tanulmány a ius vitae ac necis és a ius exponendi
szakrális szféra ezen elemeit a hatalmi legitimációban,
alakulását veszi behatóbb elemzés alá. A ius vitae ac
továbbá Augustus ideológiai koncepcióját.7 - Summum
necis a családgyermek élete és halála felőli rendel
ius summa iniuria - The Historical Background o f a
kezési jogot jelöli, míg a ius exponendi az újszülött
Legal M axim} A tanulmány bemutatja az interpretáló
gyermek ki tevésének jogát. A gyermek kitétele gyakran
kifejezés kialakulását és jelentését, valamint igen tág
annak halálát, illetve szándékos megölését is magában
teret szentel a summum ius elv jelentésének az ars boni
foglalta, így például torzszülött gyermek esetén, amikor
et aequi fogalmának tükrében; ebben a vonatkozásban

a cél a családnak, illetve a közösségnek a szerencsétlen
séget jelentő prodigiumtól való megszabadítása volt.14

III. Középkori historiográfia, tudománytörténet.
Comments on Bishop Virgil's Activity in Bavaria . 15
Virgil. Salzburg ír származású püspöke (749-784) szá
mos ponton új fejezetet nyitott püspöksége történetében;
nevéhez fűződik a salzburgi historiográfia legkorábbi
műveinek, a Gesta sancti Hrodberti confessorisnak, a
Libellus Virgiliinek és a Liber confraternitatumnak a
megalkotása, továbbá a 774-ben felszentelt Rupert-dóm
megépíttetése, a püspökség és a Szent Péter-kolostor
jogainak kiterjesztése és a karanténok közti misszió
megszervezése. A szerző először a korszak bajor bel- és
külpolitikai viszonyait elemzi, majd Virgil és Bonifác
összeütközését követi nyom on.16 - Tasilo III's
Dethronement - Remarks on cin Early-Medieval Show
TrialJ 7 A szerző először III. Tasziló bajor herceg
hűségesküit veszi sorra, majd magát a koncepciós pert,
végül pedig annak jogi hátterét és indokolását elemzi.
III. Taszilót, a Bajorországban két évszázadon át
uralkodó Agilolfing-dinasztia utolsó hercegét Nagy
Károly fosztotta meg trónjától. A frank uralkodó előbb
mind kül-, mind pedig belpolitikailag elszigetelte
Taszilót, majd 787-ben vazallusává tette.18 - The Trial
o f M ethodius in the M irror o f the Conversio
Bagoariorum et Carantanorum.19 A szerző először a
karanténok közötti, majd a pannóniai keresztény térítés
koncepcióját írja le, majd kitérőt tesz a pápa, a bizánci
császár és a keleti-frank uralkodó bulgáriai missziós
törekvéseire. A történeti háttér feltárása után Metód

regensburgi perének körülm ényei felé fordítja fi
gyelmét, a Conversióban megfogalmazott vádakra,
illetve ezek hátterére világít rá a jogtörténész-medievista
szemszögéből.20 - Die Geschichte des Ingo bei Enea
Silvio Piccolomini.21 Enea Silvio Piccolomini 1458-ban
keletkezett, De Európa cím ű művének Karintiával
foglalkozó huszadik könyvében, a hatvanötödik fejezet
ben egy érdekes, műfaját tekintve legendaként meghatá
rozott történetet beszél el egy Ingo nevű, Nagy Károly
idejében élt hercegről. A szerző a következő kérdésekre
keres választ. Mennyiben tekinthető az Enea Silvio által
említett és hosszú évszázadokon át a szakirodalomban
meg nem kérdőjelezett Ingo herceg valós történelmi
személynek? A Conversio valóban hercegként említi-e
Ingót, és ha nem, akkor minek köszönheti hercegi létét,
illetve hercegkénti bevonulását az irodalomba? A Con
versio által említett carta sine lirieris mit jelenthetett, és
miért nem vette át Enea Silvio e mozzanatot is, noha
Ingo tekintélyének további bizonyítékául hozhatta volna
fel? Az Ingo-féle lakoma leírása milyen irodalmi
előzményekre vezethető vissza, és milyen szerepet töl
tött be a Conversiobán?22 - Portrait zweier ungarischer

Mediavisten, Gyula Kristó und Samu Szádeczky Kardoss.2' A szerző ezen írásában mesterei, a nemzetközi
hírű klasszika-filológus és bizantinológus SzádeczkyKardoss Samu és a középkorász Kristó Gyula élet
művéről ad tudománytörténetileg értékes portrét.24
Érdemes kiemelni a kötet gazdag jegyzetapparátusát.
A szerkesztés precizitása mintaszerű, tipográfiailag a
kötet igényes, külleme esztétikus.

Fedeles Tamás
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Politikatörténeti Intézet történész főigazgatójá
nak. Földes Györgynek, Magyarország, Romá
nia és a nemzeti kérdés 1956-1989 című köny
vét 2007. december 6-án mutatták be, amelynek köz
ponti témája a romániai magyarsághoz fűződő viszony
bemutatása a két ország kapcsolatrendszerében elhe
lyezve.
Megállapítható, hogy 1956 után a magyar-szovjet
viszony mellett a magyar-román államközi kapcsolatok
ápolásába fektette a legtöbb energiát a hazai párt- és
állami vezetés. Gyakorlatilag két nemzetépítési stratégia
volt születőben a két szomszédos államban, tehát nem
csak az erdélyi magyarság sorsa az, amit megismer
hetünk a kötetből. Romániában Gheorghe GheorghiuDej, majd Nicolae Ceau$escu uralma alatt körvonalazó
dott politikai célként az egységes állam nem zet
megteremtése, ami a román állam homogenizálódását
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jelentette (volna). A magyar belpolitikában, az ’56-ot
követő események lecsengése után, 1960-tól szintén
egyre nagyobb teret nyert a nemzeti kérdés, mint a szük
séges reformok és a békés fejlődés egyik eleme.

