
történeti szemle

tések tartalmukat tekintve inkább a döntvények közé 
sorolhatók. Az államszerződésekkel kapcsolatosan 
megjegyezte, hogy ezen szerződések megítélése jelen
tős problémát jelentett, hiszen megkötésük joga a ki
rályt illette meg, a szerződés értelmében a nemzetközi 
jogalany azonban nem a király, hanem az általa képvi
selt állam lett. A közös ügyek vagy közös érdekű ügyek 
keretein kívül eső kérdéseket azonban törvénybe kellett 
iktatni. Ilyen volt az állampolgársági jog is. Ezért bo
nyolult a megfelelő fogalmat megtalálni és alkalmazni. 
Az Egyesült Államok állampolgárságával kapcsolatos 
kérdésre válaszolva a Jelölt elmondta, hogy a nemzet
közi szerződés kimondta a büntetőjogi felelősség fenn
tartását a kivándorlás előtt elkövetett bűncselekmé
nyekkel kapcsolatban, bár a védkötelezettség elleni

bűncselekmények egy része kivételt képezett ez alól. A 
büntetett előélet kizárta, hogy valaki megkaphassa az 
amerikai állampolgárságot. Az emigráns státus meg
szerzését követően a bevándorlási hivatal vizsgálta 
meg, hogy az illető eleget tesz-e a törvényben rögzített 
feltételeknek.

Az Opponensek elfogadták a Disszertáns válaszait és 
fenntartották pozitív értékelésüket. A bizottság javasol
ja a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtu
dományi Doktori Tanácsának, hogy Varga Norbertnek 
disszertációja alapján summa cum laude minősítéssel a 
PhD-fokozatot ítélje oda, és terjessze fel döntését a 
Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa elé.

Koncz Ibolya Katalin

A z ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2009. 
március 11-én. tartotta meg Nótári Tamás, a 
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Kara egyetemi docense és az MTA Jog- 
tudományi Intézete tudományos munkatársa habilitá- 
ciós -  tantermi és tudományos -  előadását.

Nótári Tamás -  délelőtti tantermi. A kötelmek módo
sulása tárgykörben megtartott római jogi előadását kö
vetően -  délutáni, római jogi-egyetemes jogtörténeti 
tárgyú tudományos előadása a Római jogi elemek a Lex 
Baiuvariorumban címet viselte. Az előadás, illetve a 
jelölt tudományos habitusának interdiszciplináris voltát 
jól tükrözte a Szakmai Bíráló Bizottság összetétele: 
Zlinszky János, a PPKE JÁK alapító dékánja és profes- 
sor emeritusa, az Osztrák Tudományos Akadémia tagja 
(elnök). Székely György, az MTA rendes tagja, az 
ELTE BTK professor emeritusa, Földi András, az 
ELTE ÁJK egyetemi tanára (tagok). Molnár Imre, az 
SZTE ÁJK professor emeritusa (póttag). A bizottság
ban tehát -  Nótári szakmai profiljának, jogászi és 
klasszikus filológusi végzettségének, illetve római jogi 
(KRE ÁJK. 2005) és medievisztikai (SZTE BTK. 
2006) tudományos fokozatának megfelelően -  méltó 
módon képviselve volt a római jog, a középkortörténet 
és a jogtörténet is.

Az ELTE habilitációs bizottsága azért adott (a sza
bályzatban foglalt lehetőséggel élve) felmentést Nótári 
Tamásnak a PhD-fokozat megszerzését követő ötéves 
kivárási időtartam alól, mert 2005-ös jogtudományi 
fokozata óta -  amint ezt a Szakmai Bíráló Bizottság is 
kiemelte -  hét monográfiája és önálló (tanulmány-) 
kötete, valamint több mint nyolcvan tanulmánya látott 
napvilágot az ókortól a középkoron és reneszánszon át 
a hatályos civilisztikáig terjedő jogi, történeti és filoló
giai témákban, kül- és belföldön, magyar és idegen 
nyelven. Ezek a munkák egymásra épülnek és nagy for
rásanyag-ismeretet. módszertani jártasságot mutatnak. 
A Források Salzburg kora középkori történetéből 
(Szeged, 2005) című munka megvilágítja az említett
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település öt kiemelkedő történeti forrásának jellegét, 
jelentőségét, s ezeket -  legtöbbjük esetében elsőként -  
magyar nyelven is közli saját fordításában. Az ókori la- 
tinság, a római jog és vallás, szónoklattan és mindezek 
forrásai, valamint ezek összefüggései alkotják Jog, val
lás és retorika (Szeged, 2006) című munkája tárgyát. 
Az ókorral való foglalkozás nem vonta el Nótári 
figyelmét a középkortól, tovább dolgozott a már kiadott 
források sokoldalú megszólaltatásán, így keletkezett A 
salzburgi historiográfia kezdetei (Szeged, 2007) című 
monográfiája. Stúdió luridico-philologica I. Studies in 
Classical and Medieval Philology and Legal History 
(Debrecen, 2007) című tanulmánykötete a legátfogóbb 
a tárgyalt korokra, témákra és összefüggésekre nézve, a 
munka sikerült kísérlet filológiai és jogtörténeti 
kérdések együttes tárgyalására. Law, Religion and 
Rhetoric in Cicero's Pro Murena (Passau, 2008) című 
monográfiája valamelyes szerkezeti átalakítással még 
áttekinthetőbbé tette a problémakört. Középkori jogtör
téneti kutatásainak eredményeit összegezte angol nyel
ven a kora középkori Bajorország koncepciós pereit tár
gyaló Show Trials and Lawsuits in Early-Medieval 
Bavaria (Budapest, 2008) című kismonográfiájában, A 
jognak asztalánál... I l i i  jogi regula és szentencia lati
nul és magyarul (Budapest, 2008) című kötetében 
pedig a tudományos eredmények közlését ötvözte 
szerencsésen a jogi ismeretterjesztés feladatával.

Nótári habilitációs előadásában először áttekintést 
adott a Lex Baiuvariorum szakirodalmáról, különös 
tekintettel a datálás kapcsán megfogalmazódott szak- 
irodalmi nézetekre, majd kifejtette saját, a törvény.



Jog
keletkezési idejére és helyére vonatkozó álláspontját. 
Ezt követően tért rá a római jogi elem beépülésének 
lehetőségére a Lex Baiuvariorumba, illetve annak 
legkorábbi rétegébe, a prológusba. Az alábbiakban az 
előadásban megfogalmazott főbb téziseket ismertetjük.

A Lex Baiuvariorum nem egységes kódexként 
keletkezett, egységes szerkezetét a 8. századi szerkesz
tőmunkának köszönhetően nyerte el. amely nyelvileg is 
egységessé igyekezett formálni az eltérő korokból szár
mazó elemeket. Amikor tehát a Lex Baiuvariorum 
„késői”, vagyis 8. századi keletkezéséről beszélünk, 
akkor annak egységes, a mai formában ránk hagyo
mányozott változatáról van szó. A több mint harminc 
középkori kéziratban fennmaradt, tehát a germán nép
jogok közül a Lex Salica és a Lex Alamannorum után 
leggazdagabb szöveghagyománnyal rendelkező Lex 
Baiuvariorum datálása a 18. századtól kezdve megosz
totta a szakirodalmat. Johann Nepomuk Mederer 1793- 
as szövegkiadását követően Paul Roth már 1848-ban 
megkockáztatta a feltevést, hogy a Lex Baiuvariorum 
lépésenként alakult ki. A 19. század közepén jelent meg 
a Savigny-tanítvány, Johannes Merkel által a Monu- 
menla Germaniae Historica számára készített első 
modern kritikai kiadás. Heinrich Brunner 1901-ben -  a 
birodalmi gondolat kifejeződéseként -  a Lex Baiu- 
variorumoi egy 7. századi, elveszett, Meroving-kori 
királyi törvényből származtatta. Ernst von Schwind 
1926-os MGH-editióya kiváltképp Brúnó Krusch részé
ről élénk ellenzést váltott ki. Krusch szerint a Lex 
Baiuvariorum 729-ben Martell Károly ediciumaként 
jött létre. Komád Beyerle 1926-os kiadásához írott 
előszavában a törvényt egy egyházi auciom  vezette 
vissza, aki szerinte nem a bajor klérusból került ki, a 
szöveg maga azonban Niederalteich kolostorában ke
letkezett -  ezzel megkérdőjelezve a törvény Volks- 
rec/i/-jellegét. Franz Beyerle -  Konrad Beyerle öccse -  
szerint a Lex Baiuvariorum jelentős része mint Me- 
roving-kori királyi törvény már 614 előtt létrejött, s 
részint e nézethez csatlakozott Kurt Reindel is. Az 
utóbbi években Harald Siems munkái összegezték a 
kutatás több évszázados történetét, Isabella Fastrich- 
Sutty 2001-ben pedig a nyugati gót hatáshoz nyújtott 
értékes adalékokat. 2004-ben Peter Landau foglalta 
össze a törvény keletkezési koráról és helyéről alkotott 
nézeteit müncheni székfoglaló előadásában.

Nótári a szöveg rétegei tekintetében elkülönít egy 
anliquának nevezett, Meroving-kori, valódi vulgárlatin 
réteget, másrészt egy specifikusan bajornak minősülő 
részt, vagyis egy emendatakénl értékelt, Karoling-kori 
átdolgozást. A többé-kevésbé végleges szöveg és 
szerkezet tekintetében a 737 és 743 közötti keletkezési 
dátumot támasztja alá a Lex Baiuvariorumbm tetten 
érhető, a germán népjogokat jóval meghaladó mértékű 
egyházi hatás. A prológus ugyanakkor azt sugallja: 
létezett egy ős-lex Baiuvariorum. amelyről a maga 
módján pontos kodifikációtörténeti képet akar adni. 
Mindezek alapján Nótári szerint a végleges, ránk ma
radt Lex Baiuvariorum nem egyetlen törvényalkotói- 

. kodifikátori teremtői aktus révén nyerte el formáját, a 8.

század első harmadában elsősorban a meglévő 
joganyag aktualizálása, nyelvi-tartalmi egységesítésére 
került sor. A törvény -  illetve a végső változat -  kelet
kezési helye tekintetében Nótári filológusi szemmel 
vizsgálta a kompilátorok által felhasznált forrásokat, a 
szövegben kimutatható reminiszcenciákat. Kiemelen
dők ezek közül a nyugati gót Codex Euricianus, a gal- 
liai kánonjogi gyűjtemény, az ún. Epitome Hispana, 
valamint a Lex Romana Visigothorum egy, a Codex 
Theodosianussz&\ átfedésben levő szöveghelye. Mind
ez -  a közvetlen, szövegszerű hatás csekély volta elle
nére - je lz i, hogy a 8. században Bajorországban már 
ekkor jelentkezett valamiféle érdeklődés a római jogi 
hagyomány iránt. A korabeli szellemi központok 
helyzetét elemezve Nótári a Lex Baiuvariorum kompi- 
látorainak a hercegi székhelyen, Regensburgban talál
ható Szent Emmeram-kolostor szerzeteseit vélelmezi, 
illetve a 737 és 743 közötti végleges szerkesztési dátum 
mellett szóló érvként kiemeli a Lex Baiuvariorumbun 
tetten érhető, a germán népjogokat jóval meghaladó 
mértékű egyházi hatást.

A római jogi hatás szemszögéből vizsgált prológust 
Nótári három nagy részre tagolja: a bevezető „antikvá
rius" részre, amely a mózesi törvényektől Theodosiusig 
tart. egy „jogelméleti" okfejtésre és a törvény megal
kotásának „aktuális” történeti részére. A római jogi 
elem mindegyikben kimutatható, akár közvetlenül, akár 
közvetve, egyfelől az antikvitást lezáró Isidorus Hispa- 
lensistől származó átvételek, akár a száli frank törvé
nyekhez köthető reminiszcenciák révén. A prológus 
első része, nevezetesen a mózesi „törvényadástól" egé
szen a codex Theodosianus megalkotásáról szóló 
passzusig nem más. mint Isidorus Hispalensis Eiymo- 
logiae című művéből való szinte szó szerinti átvétel. 
Szintén az isidorusi mű képezi a Lex Baiuvariorum 
„jogelméleti" fejtegetéseinek alapját, amelyből utóbb 
Szt. István I. decretwm  is merített. Itt a lex és a con- 
suetudo. valamint a mos fogalma kapcsán olvashatók a 
korabeli „jogbölcselet" megismerése szemszögéből 
fontos elemek.

A prológus harmadik része -  amely a Lex Baiuva- 
rionmmak az egyéb Volksrechtekkel fennálló kapcsola
ta miatt érdemel beható vizsgálatot -  tartalmaz egy igen 
konkrét, a Lex Baiuvariorum megalkotásának állítóla
gos történelmi folyamatát elbeszélő leírást. Ennek 
alapján a törvényalkotói, illetve kodifikátori aktusra a 
következőképpen kerüli sor. I. Theuderich frank király 
chalons-i tartózkodása idején, Chlodwig 511-ben be
következett halála után. a törvényekben jártas férfiakból 
álló bizottságot állított fel, hogy a hatalma alá tartozó 
frankok, alamannok és bajorok jogát az egyes népek 
szokásjogának megfelelően feljegyezzék, és ennek 
során a pogány elemeket eltávolítva azokat keresz
tényekkel cseréljék fel. Ezt Childebert és Chlothar által 
a 7. század első felében végrehajtatott törvényi javítások 
követték, utóbb pedig a Dagobeit által bevont négy 
tanácsadó, Claudius, Chadoindus, Magnus és Agilulfus 
segítségével végrehajtott reform és a hatályosnak 
minősülő joganyag írásos kihirdetésére került sor.
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Nótári a prológusban foglaltak igazságtartalma te
kintetében sorra veszi a szakirodalmi nézeteket, s a 
hiperkirtika álláspontját elutasítva, a szöveg iránt 
érvényesítendő jóhiszemű értékelés mellett foglal ál
lást. Megállapítja, hogy a prológus bizonyos részei 
nagy valószínűséggel történeti tényekre utalnak, hiszen 
mind II. Childebert (570/5-595), mind II. Chlothar 
(584-629) idejének törvényalkotása dokumentált, az 
előbbihez kapcsolható az 596 táján keletkezett directio, 
az utóbbihoz az 584/628-as praeceptio és a 614-es edic- 
tum, valamint szintén II. Chlothar alatt keletkezett a Lex 
Alamarnorum  egy ránk maradt' ősi változata, I. 
Dagobert idején, 633 táján pedig a tartalmilag jórészt a 
száli frank törvényen alapuló Lex Ribuaria. Rámutat, 
hogy a szakirodalom a prologusl nagyrészt azért nem 
minősíti eredetinek, mert a törvény ősi voltának és a 
frank uralkodó tekintélyének hangsúlyozásával meg
alkotói állítólag csupán a lex jogerejét, jogforrási foly
tonosságát kívánták növelni. Mindehhez azonban -  
hangsúlyozza -  azt kellene feltételeznünk, hogy az 
egész Lex Baiuvariorum egyetlen törvényhozói aktus
sal keletkezett, ami azonban távolról sem bizonyítható 
hitelt érdemlően. A Dagobert-féle bizottság kapcsán 
Nótári kiemelte, hogy mind a négy férfi a „ vir illuster" 
titulust viseli, amely a római jog hivatali hierarchiájá
ból ered. E tény arra enged következtetni, hogy a Da- 
gobert által adott „kodifikációs" megbízás a római köz- 
igazgatási hagyományra támaszkodik, az uralkodóhoz 
fűződő szoros kapcsolatuk a Lex Baiuvariorum megal
kotására adott felhatalmazás mellett a Fredegarius 
Krónikájában említett egyéb funkciók alapján válik vi
lágossá.

Nótári okfejtését akként összegzi, hogy a frank, 
bajor, langobárd és nyugati gót jogok egymás közötti 
kapcsolatai miatt számos kutató helyezkedett azon, 
meglehetősen sematikus álláspontra, hogy e törvények 
egy közös eredőre mennek vissza. Minthogy azonban e 
közös ősre vonatkozóan mindmáig csak hipotéziseket

sikerült felállítani, feltételezi, hogy a közös kiindu
lópontot sokkal inkább az uralkodói megbízás alapján 
eljáró refrendőriusok közös, az egykori Római Biro
dalom területén átívelő római jogi műveltsége terem
tette meg, s nem is annyira ez integrálódott a frank hata
lom alá, hanem sokkal inkább a frank uralmat integrál
ta a római gondolkodásba.

A negyven perces, magyar nyelvű előadást húsz 
perces idegen nyelvű összefoglalás követte, amely 
rendhagyó módon két nyelven hangzott el: német nyel
ven (Römischrechtliche Elemente in dér lex Baiuva
riorum), de latin nyelvű összegzéssel, bizonyítva, hogy 
a habilitandus nemcsak élő, hanem „holt” nyelven is -  
amelyen szintén rendszeresen publikál -  előadóképes. 
Az előadások mind magyar, mind idegen nyelven jól 
felépítettek, követhetőek, élvezetesek és elegánsak, 
valamint -  Nótári Tamástól megszokott módon -  
egyéni hangvételűek és retorikailag hatásosak voltak. A 
római jogász-jogtörténész szakma -  szintén a Nótári 
esetében megszokott módon -  részben jelenlétével, 
részben tüntető távolmaradásával fejezte ki elismerését 
az előadó iránt.

A Szakmai Bíráló Bizottság véleménye a tudomá
nyos előadásról a következőképpen hangzott: „Az elő
adás saját kutatásokon alapuló, a források és a szak- 
irodalom alapos ismeretét tükröző ismertetést adott a 
lex Baiuvariorum római jogi elemei mellett a szöveg 
kultúrtörténeti kontextusáról is. Az előadás meggyő
zően bizonyítja, hogy a jelölt rendelkezik a magas szin
tű egyetemi oktatáshoz szükséges tudományos alapok
kal. A jelöli idegen nyelvű (latin és német nyelvű) össze
foglalója szintén magas színvonalú volt. A fentiek alap
ján az SzBB egyhangúlag javasolja a jelölt részére a 
habilitált doktori cím odaítélését. ” Nótári Tamás részé
re a Dr. habiI. cím odaítélésére az Egyetemi Habili- 
tációs Bizottság 2009. április 21-én kelt, szintén egy
hangú határozata alapján került sor.

Gulyás Ábel

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konfe
rencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szek
ciójának üléseit 2009. április 6-8-án tartották . A 

háromnapos, a konferencia-előadásokon túl gazdag 
kulturális programot is kínáló rendezvénynek ezúttal az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudo
mányi Kara volt a házigazdája.

Harminchárom szekcióban több száz dolgozat ver
sengett egymással, ezért egyes tagozatokban, így a jog
történettel foglalkozó kutatóknál is több tagozat-cso
port kialakítására volt szükség a jelentkezők nagy szá
ma miatt.

Magyar állam- és jogtörténetből kél. egyenként 
tizenegy pályamunkát tartalmazó tagozaton mérték 
össze tudásukat az egyetemi hallgatók. A dolgozatok 
szakmai színvonala eltérő volt ugyan, de mindegyik 
szerző igyekezett minél lebilincselőbb előadással meg-
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nyerni magának a neves egyetemi oktatókból álló bíráló 
bizottságot. Az első tagozaton a Máthé Gábor, Szabó 
Béla, Szabó István összetételű zsűri hat dolgozatot 
részesített elismerésben. Az első és a második helyezést 
a Szegedi Tudományegyetem hallgatói kapták; az első 
helyezett Auer Ádám rendkívül lendületes előadásában.


