
történeli szemle

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.



Jog
a képviselők mentelmi jogának dualizmuskori szabá
lyozását mutatta be. míg Némedi Márk már-már jog- 
bölcseleti mélységekbe nyúló fejtegetéseiben a Cse- 
megi-kódex, az azt megelőző szokásjog és az erkölcs 
viszonyát ismertette. Harmadik helyezést ért el Kormos 
Eszter (Pécsi Tudományegyetem), aki az Árpád-kori 
női jogokról és különjogokról tartott frappáns beszá
molót. A helyezésben nem részesült hallgatók között 
több különdíj is gazdára talált: a tagozat első előadó
jaként meglehetősen megilletődötten megszólaló, a 
Pázmány Péter Tudományegyetemről érkezett Ab- 
lonczy Zsuzsanna (A laikusbíráskodás problémáinak 
bemutatása a magyarországi esküdtszéki rendszer 
történetén keresztül), a Károli Gáspár Református 
Egyetemet képviselő Milis Anita (A cselekvőképesség 
fogalma és megjelenése a XIX. századi kodifikációk- 
ban és a polgári törvénykönyv tervezeteiben) és az 
ELTE ÁJK színeiben induló Szakács Bence (Gondo
latok Erdélyország XVII. századi államiságáról 
Bocskai István politikai végrendeletének tükrében) 
vehették át a felajánlott elismeréseket.

Kedvező bírálatot kapott továbbá Kocsis Tibor 
Krisztián (Széchenyi István Tudományegyetem) dolgo
zata is, amely a jogtörténet számára eddig meglehető
sen ismeretlen területtel, a csendőrség szervezésével 
foglalkozott, és hasonlóképpen új. forráskutatáson ala
puló adatokkal szolgált Tamási Anna Éva (Szegedi Tu
dományegyetem) is, aki a veszprémi szentszék törvény
kezési gyakorlatát mutatta be.

A jogtörténészek második tagozatában a Rácz Lajos, 
Szigeti Magdolna. Mázi András alkotta bíráló bizottság 
is több dolgozatot díjazott. Az első helyezést itt is a 
Szegedi Tudományegyetem egyik hallgatója érdemelte 
ki: Nacsa Mónikának a gazdasági lehetetlenülésről szó
ló dolgozata végzett az élen. Második lett Birkás Nor
bert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, ő pálya
munkájában a két világháború közötti délvidéki ma
gyarság helyzetét elemezte. A győri Széchenyi István

Egyetemei képviselő Farkas Ádám a magyar katonai 
büntetőtörvénykönyv megalkotását bemutató dolgoza
tával harmadik helyezést ért el, míg a szintén győri, a 
végrendeletek történetét feldolgozó Hatos Hajnalka és 
a pécsi Kiss Ildikó különdíjban részesült.

Bár a szervezők nem jogtörténeti tagozatba osztották 
be, magyar jogtörténeti tárgyú előadásával első helye
zést én el a Telekommunikáció és Médiajogi Tagozat
ban Klein Tamás (Az elektronikus sajtó szabályozásá
nak kezdetei Magyarországon), az ELTE ÁJK hallgató
ja. (Szintén jogtörténeti jellegű dolgozattal indult a győ
ri egyetem színeiben Fáskerty Éva Katalin, ám A Balas
sagyarmati Fegyház és Börtön építésének jogtörténete 
című dolgozatát a szervezők inkább a Kriminalisztika és 
Büntetés-végrehajtási Jog Tagozatba sorolták.)

A római jogászok és az egyetemes jogtörténészek 
közös tagozatban mérték össze tudásukat a Balogh Ele
mér, Földi András és Balogh Judit összetételű zsűri 
előtt. A tagozatban pécsi siker született: az első és a 
második díjat is pécsi hallgatók vehették át. Az első 
helyezeti Nagy Noémi az önvádra kötelezés tilalmának 
amerikai gyakorlatát ismertette, Kovács Melinda pedig 
a Societas argentariorumról tartott élvezetes előadást. A 
harmadik helyezést a Debreceni Egyetem színeiben in
duló Bartha Csongor érte el A ..genfi sóhivatal", avagy 
a Nemzetek Szövetségének kisebbségvédelme című dol
gozatával. Különdíjat a Corvinus Egyetemet képviselő 
Mikó Klára (Nyugat-Berlin státusa 1945-1989) és a 
Károli Gáspár Református Egyetemről érkezeit Bálin
ger Péter vehetett át.

Összességében jó hangulatú konferenciát tudhatunk 
magunk mögött, ahol a legifjabb jogtörténész-generá
ció is bemutatkozhatott a közönségnek és a neves kol
légáknak. Reméljük, hogy a két év múlva a 30. szüle
tésnapját ünnepelő OTDK-n is lehetőség lesz hasonló 
szakmai és tudományos összejövetelre.

K. B.

Szemere Bertalan, 
a republikánus 
miniszterelnök 

-  Hermann Róbert 
előadása

A  Politikatörténeti Intézetben, 2009. február 3-án 
tartotta meg Hermann Róbert Szemere Bertalan, 
a republikánus miniszterelnök című előadását.

Az előadó bevezetésképpen a republikanizmus mint 
ideológia állapotát vázolta fel a tárgyalt időszakban. 
Felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy az eszme
rendszer elsősorban mint erkölcsi értékrend jelentkezett 
a kor reprezentánsainak -  többek között Petőfi Sán
dornak -  a gondolkodásában. Annak okául pedig, hogy 
mint egységes politikai eszmeáramlat nem vert gyöke
ret a 19. század közepének Magyarországán, a repub
likanizmus rossz hírét jelölte meg, amely az 1792 utáni 
francia republicával kapcsolatos általános tapasztala
tokon nyugodott. Ahhoz ugyanis, hogy az uralmon lévő 
politizáló réteg megszerezhesse és megőrizhesse pozí
cióit, magáévá kellett tennie a monarchista szemléletet, 
így nem csodálkozhatunk azon, ha a társadalmi szer
kezetét tekintve Európa nyugati fertályához képest 
kiváltképpen elmaradott Magyarországon idegenkedtek


