
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



történeti szemle

és a Jellacic elleni készülő seregek fejét jelentette, addig 
a schwechati ütközettől számolandó az az időszak, 
amikor a megnevezés már egyértelműen valamennyi 
magyar harcoló alakulat első emberére utal. Gergely 
András Kossuthot, mint önjelölt fővezért jellemezte, 
akinek tábornok-kinevezési módszereiben meghatározó 
szempont volt a káderek felkutatása. A hajdani kor
mányzót első ízben 1849 júliusában kezdte komolyab
ban foglalkoztatni a fővezérség gondolata, amikor a 
hadi szerencse bajosabbra fordultával már eluralkodott 
rajta tábornokai alkalmatlanságának érzete. Kossuth a 
fővezéri posztot az események előrehaladtával rendezni 
nem. csupán kezelni tudta. Ausztriával kapcsolatosan az 
Opponens megállapította: a szabadságharc menetén mit 
sem változtatott volna, ha Magyarország Habsburg- 
kézre juttatja a Szent Koronát. Allamjogilag tehát nem 
lett volna jelentősége egy ilyen procedúrának.

A másik Opponens. Zachar József, a történelemtu
domány doktora mondandóját Hermáim Róbert tudósi 
vénájának kiemelésével kezdte. A méltatást követően 
arra a fontos kérdésre irányította a hallgatóság figyel
mét. hogy kinek a nevéhez fűződik a Magyar Hon
védség kialakítása? A polémia a körül folyik, hogy a 
magyar honvédő alakulatokat Kossuth szervezte-e meg. 
vagy „mindössze" Batthyány alkotását fejlesztette 
tovább. A szakember szerint Kossuth tevékeny részt 
vállalt a szervezésben és a működtetésben is. de nem 
kizárólagosan az ő nevéhez köthetők ezek a teljesít
mények. Az Opponens a dolgozat jelentős értékeként 
nevezte meg Mészáros Lázár tevékenységének részle
tes tárgyalását. Gergely Andráshoz hasonlóan Zachar 
József is aláhúzta: a kormányzó tábornokainak kine
vezésekor minden esetben alapvető kérdésként merült 
fel a politikai megbízhatóság.

Az értékelés végére érve Gergely András mindössze 
a pályázati mű tagolásával kapcsolatban fogalmazott 
meg kritikát. Elmondása szerint értelmét látta volna az 
ötödik fejezetet a kilencedik és a tizedik alfejezet men
tén. Görgey tárgyalásának végeztével, a Mészárossal 
kapcsolatos rész előtt kettébontani. Ettől függetlenül 
Zachar József is javasolta Hermann Róbert számára a 
doktori fokozat odaítélését.

A harmadik Opponens. Csorba László, a történelem- 
tudomány kandidátusa bevezetésképpen a történetírás 
művészetéről tett néhány megjegyzést, ami szerinte 
több kollektív csoporttudat szintézise, a csoporttudat 
pedig nem más. mint egy közösség saját, kizárólagos
ságra törő, kollektív emlékezete. Ebből kiindulva 
fejtette ki azon nézetét -  Hermann Róbertre is célozva

mely szerint az 1980-as évek közepén diplomázott 
történészgenerációnak egészen különleges kihívással 
kellett megküzdenie: az akkori rendszer elnyomó 
mechanizmusával és az ennek következtében fellépő, a 
19. század tárgyalt korszakával kapcsolatosan fellépő 
információhiányt pótolni igyekvő népi emlékezet 
torzító hatásával. Tehát ennek a korosztálynak egyik 
nagy feladata ennek az állapotnak a meghaladása. 
Csorba László nem mulasztotta el felhívni a figyelmet 
arra. hogy sokan hajlamosak egy történelmi személyt

felmagasztalni, illetve -  ezt fokozandó -  egy másik 
személyt mint negatív ellenpéldát melléállítani. Az 
Opponens szerint Hermann Róbert azért is végzett 
kiváló munkát, mert igyekezett a háttérbe húzódni, és 
hagyni, hogy az elé tárt tényekből az olvasó maga szűr
je le a konzekvenciákat. Ez a munkastílus egyúttal 
kizárta a fenti hiba elkövetésének lehetőségét is. 
Példaként idézett is a pályamunkából, s véleménye 
szerint az a megállapítás, miszerint Görgey leváltása a 
legrosszabb döntés volt. messze nem értékelő, hanem 
objektív, tényszerű állítás. Csorba László sem mulasz
totta el az alkalmat, hogy rámutasson, milyen nagy 
szerepe volt Kossuth esetében a politikai lojalitásnak a 
tábornoki kar összeállításában. Az Opponens a disszer
táció néhány hiányosságáról is szólt; szerinte a Szerző 
nem fejtette ki. hogy Batthyány félelmei reálisak vol- 
tak-e a tekintetben, hogy a Kossuth nevét viselő csapa
tok potenciális veszélyforrásként jelentkeztek őrá néz
ve. illetve a munkának nem sikerült áttörnie Széchenyi 
István Mészárossal való kapcsolatának közhelyszerű 
képét. Csorba László opponenciáját Hermann Róbert 
doktori címre való ajánlásával zárta.

Az opponensi véleményeket követően a Bíráló Bizott
ság leszögezte, hogy Kossuthnak és Batthyánynak egya
ránt kimagasló szerepe volt a Magyar Honvédség létre
hozásában. majd apró kritikát fogalmazott meg -  irreális 
elvárásnak nevezve -  az opponencia azon meglátásával 
kapcsolatban, hogy a szabadságharc tábornokai életraj
zának feldolgozása kiváló folytatása lenne a dolgozat
nak. A Bizottság Hermann Róbertét teljes mértékben 
alkalmasnak találta az MTA doktori címére.

A doktori szabályzat szerint a bizottsági megnyil
vánulást követően a hallgatóságnak volt lehetősége 
kérdéseket intézni Hermann Róberthez. Mivel ezzel a 
lehetőséggel senki sem kívánt élni. a Jelölt kapott szót. 
Hermann Róbert visszautasította azt az észrevételt, 
amely úttörő szerepet tulajdonít neki a bécsi levéltár 
korszakra vonatkozó anyagának felleltározásában, 
hiszen az véleménye szerint már a két világháború 
között megkezdődött. A Jelölt elfogadta Csorba László 
kritikáját, és kifejezte szándékát a hiányosságok felszá
molására. Külön kitért az identitás kérdésére is, különb
séget téve azok között, akik a magyar szabadságért 
folyó küzdelem során teljes, illetve csak „félutas" iden
titásválságon mentek keresztül. Az előbbi kategóriát 
Hermann Róbert az egyetlen Mészáros Lázárral ki me
ntettnek találta, míg az utóbbi körbe sorolta az e kér
désben érintett összes többi személyt. A Jelölt kijelen
tette: István nádor személyének és tevékenységének 
tüzetesebb vizsgálata nem témája a dolgozatának, és 
úgy vélte, „Kossuth tábornokai"-nak egy részével 
kimerítően foglalkozott, a többiek életútját, az utókort 
fenyegető tétlenségre való kárhozattól tartva, nem vette 
górcső alá...

Hermann Róbert válaszát az Opponensek és a Bi
zottság is elfogadta, ezután a Bizottság döntéshozatalra 
visszavonult. A meghozott döntés értelmében a grémi
um Hermann Róbertét huszonegy, azaz maximális sza
vazattal érdemesnek tartotta az MTA doktori címére.
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A vita záróakkordjaként Hermann Róbert köszönetét valamint az eseménynek otthont adó Hadtörténeti
mondott családjának és külön is néhai Unger Intézet és Múzeumnak.
Mátyásnak, Kosáry Domokosnak. Perjés Gézának, Szakács Bence

HÍREK
• 2009. március 11-én, az Eötvös Loránd Tudománye

gyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácster
mében Dr. Nótári Tamás Római jogi elemek a Lex 
Baiuvariorumban címmel tartotta meg habilitációs tu
dományos előadását.

• 2009. április 14-én, az MTA Társadalomkutató 
Központ Jakobinus termében, a Magyar Történelmi 
Társulat előadássorozata keretében Borhi László 
tudományos főmunkatárs tartott előadást Közép-Kelet 
Európa szerepe az Egyesült Államok külpolitikájában 
1942-1944 címmel.

• 2009. április 20-án, az Országos Rendőr-főkapitány
ság (ORFK) Teve utcai Auditóriumában, a Rendőrség
történeti Múzeum és az ORFK Szóvivői Iroda ren
dezésében került sor a Konferencia a rendőrség törté
netéből című tanácskozásra. Bencze József r. altábor
nagy. országos rendőrfőkapitány megnyitója után 
Csóka Ferenc (Rendőri tevékenység Magyarországon 
1526 és 1848 között), Sótonyi Péter (Törvényszéki or
vostan Magyarországon. 1769-2009). Odor Imre (Be
tyárok. haramiák Baranyában 1848 előtt). Németh 
György (Rendőrségi ügyek Magyarországon 1848— 
1849-ben), Bana József (Rendőri [baljesetek Győrött a 
Bach-korszakban), Fehér Csaba (Rendőrségi iratok 
Budapest Főváros Levéltárában. 1881-2001). Filep 
Tamás (Sárosi Árpád kassai rendőrkapitány irodalmi 
munkássága), Néma Sándor (Győri rendőrség a hun
garista tisztviselők ellen. 1938-1944). Nagy Szabolcs 
(Rendőrségi iratok Veszprém megye levéltárában, 
1945-1990), Erdész Ádám (A Békés megyei rend
őrség 1945 utáni történetéből), Riedl László (Titok- 
védelem a rendőrségnél. 1945-1990) és Daka Béla 
(Rendőri pályafutásom. 1975-2009) tartott előadást.

• 2009. április 22-én, a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán rendezte meg a Pécsi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori 
Iskolája Korsósné Delacasse Krisztina Az ügyvédi au
tonómiák létrejötte és működésük megkezdése Ma
gyarországon a polgári korszakban című PhD- 
értekezésének nyilvános vitáját. •

• 2009. április 24-én, a Dunaföldvári Vármúzeumban 
Nagy Gáborné polgármester és Gaál Attila, a 
Wosinszky Mór Megyei Múzeum igazgatója nyitotta 
meg a Vak Bottyán emlékezete című kiállítást, amelyet.

__  V. Kápolnás Mária rendezett.

• 2009. április 24-én, a Néprajzi Múzeumban Varga 
István tanszékvezető egyetemi docens, az ELTE ÁJK 
tudományos dékánhelyettese mutatta be a Mezey 
Barna és Nagy Janka Teodóra szerkesztésében készült 
Jogi néprajz -  jogi kultúrtörténet. Tanulmányok a jog
tudományok. a néprajztudományok és a történet
tudományok köréből című kötetet. Az ELTE Eötvös 
Kiadó által gondozott és az ELTE Jogi Kari Tudomány 
című sorozatban megjelent könyvet Barta Elek néprajz- 
kutató. tanszékvezető egyetemi tanár és Stipta István 
jogtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár méltatta.

• 2009. április 24-én, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Díszter
mében Hamza Gábor akadémikus, tanszékvezető 
egyetemi tanár (ELTE ÁJK), Szitás Benedek címzetes 
egyetemi docens, ügyvéd (ME ÁJK). Szabó Miklós 
tanszékvezető egyetemi tanár (ME AJK) és Zlinszky 
János professor emeritus (PPKE JAK) mutatta be a 
Marcus Fabius Ouintilianus Szónoklattana mint a 
római jog forrása című könyvet, amely a Kailigram 
Kiadó gondozásában 2009-ben jelent meg.

• 2009. április 24-én. Keszthelyen, a Georgikon Kar 
Dékáni Tanácstermében, a Pannon Egyetem Georgi
kon Kar és Keszthely Város Önkormányzata rendezé
sében került sor a Festetics György tudományos em
lékülésre. Előadást tartott Barta János egyetemi tanár 
(Debreceni Egyetem -  Festetics György kora: felvilá
gosodás és reformkor Magyarországon), Kurucz 
György történész, a Balassi Bálint Intézet igazgatója 
(Új adatok, kutatási eredmények Festetics György éle
téhez és munkásságához). Czoma László c. egyetemi 
docens, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója (Feste
tics György, a mecénás), Csorna Zsigmond múzeumi 
főtanácsos, a KRE Koraújkori Gazdaság- és Művelő
déstörténeti Tanszék vezetője (Kertészet, szőlészet és 
borászat a Festetics-birtok gazdálkodásában), Cséby 
Géza irodalomtörténész, író (Festetics György és a He
likoni Ünnepségek). Szabó István tanszékvezető 
egyetemi tanár (PE Georgikon Kar -  Festetics György 
és tudós kortársai) és Lukács Gábor egyetemi tanár
segéd (PE Georgikon Kar -  Festetics. Nagyváthy és a 
Georgikon -  a Nagyváthy-emlékkönyv bemutatása).

• 2009. április 28-án, az ELTE BTK Kari Tanácster
mében. a Magyar Történelmi Társulat és a Magyar 
Külügyi Társaság rendezésében Pritz Pál egyetemi 
magántanár (ELTE BTK) tartott előadást Magyar 
külpolitika 1941-1945 címmel.

• 2009. m ájus 7-én, a Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Tóth Ágoston ter
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