
Jog
gazdag történetét az alapítástól a kisebbségben töltött 
nehéz évekig. A kávészünet és a konferenciát követő 
állófogadás jó lehetőséget teremtett a határon inneni és

túli kutatók eszmecseréjére, az új tudományos ered
mények kölcsönös megismerésére.

Frey Dóra

A  Magyarországi és Határontúli Magyar Római 
Jogászok V. Országos Konferenciájának a bu
dapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Ál

lam- és Jogtudományi Kara adott otthont. A 2009. 
február 20-án megrendezett rendezvényen a teljes ma
gyar anyanyelvű romanisztika képviseltette magát. 
Ennek megfelelően rendkívül színes tudományos prog
ram várta a nem kis számban jelen lévő érdeklődőket, 
akik a szakma nagy doyenjei és vezető oktatói mellett 
a felnövekvő új generáció szárnypróbálgatásainak is ta
núi lehettek.

Király Miklós, az ELTE AJK dékánja megnyitó 
beszédében személyes élményein keresztül a római jog 
fontosságáról és meghatározó didaktikai szerepéről 
beszélt, s elismerését fejezte ki a római jog hazai 
művelőinek tudományos elkötelezettségük és össze
tartásuk miatt, ami lehetővé tette, hogy már ötödik alka
lommal gyűljenek egybe szakmai fórum keretében.

A nyitó előadást Bessenyő András egyetemi docens 
tartotta Civil isztika és romanisztika címmel. A kiemel
kedő forrásismerettel rendelkező tudós meggyőzően 
mutatta be azt a minőségi különbséget, amely a római 
remekjogászok esetről esetre építkező, mondhatni 
művészi teljesítménye és az elvont sémákban gondol
kozó, dogmatikus civilisztika munkamódszere között 
fennáll. Nadja El-Beheiri tanszékvezető asszony Theo- 
dor Mommsennek és Wolfgang Kunkelnek a római 
közjogra, különösen a szokásjog szerepére vonatkozó 
álláspontját ütköztette, és tisztázta a Mommsen által 
használt „Herkommen" kifejezés pontos értelmét, 
megállapítva, hogy az rokon az ókori, auctorirassza\ 
kiegészült mos maiornm fogalmával.

Pókecz Kovács Attila egyetemi docens elismert tan
széki elődje. Benedek Ferenc nyomdokaiba lépve, 
gazdag forrásanyag alapos elemzése révén a condictio 
ex paenitentia kevésbé ismert intézményének bemu
tatására vállalkozott. A dogmatikai elemzések után 
üdítően hatott Nótári Tamás egyetemi docens szónoki 
stílusban előadott remek eszmefuttatása a Cicero Pro 
Sestio'yában megrajzolt ideális államférfiről. A Caesar 
által hatalmi helyzetbe hozott Clodius miatt száműzött, 
ám onnan dicsőségesen visszatérő Cicero utat mutatott 
Róma elitjének a rés publica stabilitásának megőrzé
sére, a klasszikus értékek újradefiniálására.

Jusztinger János egyetemi adjunktus készülő doktori 
disszertációjának tematikus keretében maradva a vétel
ár megállapításának és szolgáltatásának jogkövetkez
ményeiről értekezett. Előadásának értéke, hogy az ala
pos dogmatikai fejtegetések során a papirológiai forrá
sok anyagát is tekintetbe vette. A tehetséges fiatal gene
ráció másik képviselője, Siklósi Iván egyetemi tanár
segéd a citstodia-felelősség és a damiium iniuria dátum
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kapcsolatáról beszélt a klasszikus római jogban. Meg
győző módon bizonyította, hogy a dammun ab alio in
iuria dátumén való felelősség nagy valószínűség 
szerint nem (objektív) custodia-, hanem (szubjektív) 
culpáén való felelősség volt a klasszikus jogban is. A 
hallgatóság a komoly koncentrációt követelő dog
matikai fejtegetések után Sándor István egyetemi 
docens nagy ívű. deskriptív jellegű körképét élvezhette, 
amelynek tárgyául a társasági jogban fellelhető 
felelősségi alakzatok szolgáltak.

A rövid ebédszünetet követően Erdődy János egyete
mi tanársegéd újszerű forrásfeldolgozáson alapuló 
előadásában azt vizsgálta, lehet-e párhuzamot találni a 
római jogászok által hivatkozott rerum natura és a mo
dern jogban ismert jogi tények kategóriái között. 
Végkövetkeztetésként kijelentette, hogy a római jogá
szok hasonló esetekben hivatkoztak a rerum natúréira, a 
fogalom mégis elsősorban a konkrét eset sajátossá
gainak kiemelésére szolgált. Boóc Ádám adjunktus az 
arbitenőI tett -  gazdag ókori és középkori forrásanyagra 
támaszkodó, a gyakorlati jogász látásmódjával gazdagí
tott -  megállapításokat. Szűcs Magdolna egyetemi tanár 
a tőle megszokott, roppant gazdag forrásfeltárás segít
ségével a jövőbeli örökséggel való rendelkezés kérdését 
elemezte a klasszikus korszaktól Iustinianus császár 
törvényhozásáig. A jogszabályok mellett szemügyre 
vette a klasszikus és a posztklasszikus korszak tár
sadalmi körülményeit is. Általános következtetése, hogy 
a jövőbeli örökséggel a vélt örökös nem rendelkezhet az 
örökhagyó életében annak beleegyezése nélkül.

Sáry Pál egyetemi docens a Római Birodalom ke
reszténnyé válását a Codex Thedosianus tükrében vizs
gálta. Álláspontja szerint a Codex rendeletanyagából 
világosan kirajzolódik a birodalom krisztianizálásának 
sokrétű folyamata, melyet az államhatalom a jogalkotás 
útján is erőteljesen támogatott. A vallás- és egyházügyi 
rendeletek céljait a pogányság fokozatos felszámo
lásában, a keresztény szellemiség és értékrend meg
szilárdításában. a keresztény vallás védelmében, a kato
likus hit megszilárdításában és az eretnekségek felszá
molásában, az egyház helyzetének szabályozásában és



a zsidók jogi helyzetének rendezésében jelölte meg. A 
romanisztikával érintkező tudományterületről érkező 
Kelemen Miklós adjunktus érdeklődéssel várt előadá
sában Anastasios császár kormányzati reformjairól 
beszélt. Az elsősorban a pénzügyek terén sikeres csá
szár eredményei biztosították Keleten a Római-Bizánci 
Birodalom fennmaradását. Gazdaságpolitikájának 
középpontjában nem a pénzügyigazgatási rendszer áta
lakítása állt. hanem a Diocletianus és Nagy Constanti
nus által megteremtett gazdaságpolitika tökéletesítése, 
működésének megjavítása állt.

Szabó Béla egyetemi tanár rendkívül szellemes 
előadásában a ius commitne eredetű magyar jogi köz
mondásokra vonatkozó kutatásainak eredményét 
összegezte. Péter Orsolya egyetemi docens előadásában 
azt az emblematikussá vált esetet mutatta be. melynek 
során az egyesített Itáliában Lídia Poet, egy jómódú 
piemonti polgárcsalád leánya a jogi egyetemi 
végzettségért, majd 1883-1884 között az ügyvédi 
kamarai tagságért küzdött. A korszerű, a gender studies 
tárgykörébe vonható referátum a klasszikus római 
jogtól kezdődően egészen az újkorig ívelve mutatta be 
a nők közhivatal viselésére vonatkozó szabályozást.

Benke József adjunktus Újgörög pandektisztika? 
címmel tartotta meg előadását, amelynek első részében 
a forradalmi időszak alkotmányozási folyamatainak a 
magánjogi kodifikációra gyakorolt hatásait elemezve 
kimutatta, hogy a német jogtudomány -  és elsőként von 
Maurer révén a germanisztika -  számára a kapukat az 
epidaurosi és az astrosi alkotmány nyitotta ki. Ezt 
követően arra irányította rá a figyelmet, hogy a 19. sz. 
középső évtizedeiben, a kezdeti sikerek után, miként 
került át mégis a katalizációs funkció a germanisztikától 
a német pandektisztikához. Újvári Emese tanársegéd 
előadásában összehasonlította a római jog és a BGB

Herm ann Róbert 
doktori értekezésének 

nyilvános vitája a  M a g y a r  
Tudományos A kadém ián

H ermann Róbert Kossuth hadserege, Kossuth 
tábornokai című disszertációjának nyilvános 
vitájára, amelyet a Szerző a Magyar Tudomá

nyos Akadémia doktori címének elnyerése reményében 
nyújtott be, 2009. február 27-én került sor a Hadtörté
neti Intézet és Múzeum Dísztermében.

A vita elején a Bíráló Bizottság röviden ismertette a 
Pályázó életpályáját, valamint méltatta érdemeit, kie
melve Hermann Róbert életének mérföldkőként jelle
mezhető állomásait. így a Zrínyi Díjat, az Év Ifjú Had
történésze cím elnyerését, a Századok című folyóiratnál

megoldásait a regressz igények kezesség és a dologi biz
tosítékok találkozása során megfigyelhető konkurren- 
ciájának kezelése tekintetében. Érvelése a BGB hatályos 
jogi megoldásaiból indult ki. és főképp a gazdag német 
szakirodalomra támaszkodott, amelynek feldolgozását 
az előadó példaszerűen oldotta meg. A polgári joggal 
foglalkozó Szalma József egyetemi tanár az általános és 
különleges inkrimináció kérdését elemezte. Míg a pol
gári jog a károsult (magánjog) érdekeit oltalmazza, és 
ennek mentén a károsult vagyoni helyzetét kívánja 
helyreállítani (in integrum restitutio), addig a büntetőjog 
a közérdekű prevenciót és megtorlás elvét alkalmazza.

Földi András, egyetemi tanár, az ELTE AJK 
tudományos dékánhelyettese zárószavában hitet tett a 
római jog forrásain, elsősorban a Digestán alapuló 
aprólékos dogmatikai jellegű kutatómunka mellett, és 
megidézte a fiatalon, tragikus körülmények között 
elhunyt Diósdi György emlékét, majd Hamza Gábor 
tanszékvezető egyetemi tanárhoz, a rendezvény házi
gazdájához fordulva megköszönte szervezőmunkáját és 
azt a kivételes intellektuális teljesítményt, amely az 
előadások tömör, de értékes felvezetésében és össze
foglalásában öltött testet. A jelenlevők nevében nagy 
szeretettel és mély tisztelettel köszöntette Hamza 
Gábor professzort hatvanadik születésnapja alkal
mából. aki a hazai romanisztikának az egész világon 
nem múló dicsőséget szerzett. Marton Géza óta ő az 
első római jogász akadémikus, s egyedülállóan gazdag 
és rangos nemzetközi bibliográfiával, valamint elis
mertséggel rendelkezik. Földi András a jelenlévők 
nevében kifejezte reményét, hogy az ünnepelt még 
hosszú ideig erőben, egészségben és szellemi teljesség
ben szolgálja a magyar romanisztika ügyét.

Deli Gergely

végzett sokrétű tevékenységét, továbbá az MTA 
Történettudományi Bizottságának tagjaként 2008 óta 
végzett munkáját.

Ezt követően az opponensek kaptak lehetőséget arra. 
hogy az értekezéssel kapcsolatos észrevételeiknek és 
esetleges bíráló megjegyzéseiknek hangot adjanak.

Gergely András, az MTA doktora azzal a megjegy
zéssel kezdte értékelését, hogy noha több tucat könyv 
jelent már meg az 1848/1849-es eseményekkel kapcso
latban. Hermann Róbert képes volt az akkori esemé
nyeknek még egy újabb rétegét felfedezni és felfejteni. 
A Kossuth hadserege, Kossuth tábornokai című munka 
erősségei között említette az ellenkező vélemények és a 
szekunder források gazdag felhasználását, valamint a 
Kossuth-Görgey viszony óvatos megközelítését. 
Ugyanakkor abbéli hiányérzetének is hangot adott, ami 
az emigráció korai sajtóbéli megjelenéseinek csekély 
mértéke miatt keletkezett benne. Az Opponens a 
fővezéri címmel kapcsolatos kérdések között fontosnak 
tartotta tisztázni, hogy amíg 1848 tavaszán a tisztség de 
facto a délvidéki hadmozdulatok fő hadi koordinátorát


