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a római jog, hanem az ókortörténet, a 
klasszika-filológia iránt érdeklődők, 
valamint az e területeket kutatók szem
ében is értéket képvisel, hiszen a szerző 
munkájának megírása során számos tu
dományág módszereit felhasználta, va
lamint eredményeit szintetizálta. Már a 
mü címe is utal a szerző egyedi, komp
lex látásmódjára, amellyel a római jog 
intézményeit kutatásai során megköze
líti. Látásmódjának sajátja, hogy a szer
ző nem ragad meg a jogi konstrukciók 
elemzésénél, hanem vizsgálat tárgyává 
teszi azon szférákat is, amelyekbe ezen 
jogintézmények ágyazódnak: például 
betekintést enged a Cicero által a iurisprtidenlia,' a rés 
miliiaris és a retorika viszonyáról kifejtett gondolatokba, 
valamint mélyrehatóan vizsgálja a római vallás világát.

A szerző angol nyelven, Passauban megjelent monográ
fiájának előzménye a 2006-ban magyar nyelven napvilágot 
látott Jog, vallás és retorika című munkája volt.: Bő három 
évtizeddel korábban Alfons Bürge szintén római jogász-fi
lológusként vizsgálta Marcus Tullius Cicero Kr. e. 63-ban, 
Lucius Licinus Murena védelmében elmondott beszédét, 
és elemezte az oratio általa contentio dignitatiskénX aposzt
rofált, a német szakirodalomban Juristenkomikként ismert 
részeit.3 Nótári munkájának célkitűzése egyfelől szükebb. 
másfelől viszont szerteágazóbb, mint Bürger müvéé: szü
kebb, mert jelen monográfia nem a teljes beszédet elemzi, 
hanem csak annak huszonhatodik és huszonhetedik parag- 
raphussA, másrészt azonban bővebb, mert e részeket a szer
ző több kapcsolódó kérdés szempontjából elemzi.

Az oratio huszonhatodik és huszonhetedik fejezetében 
a szónok a joggyakorlatban az archaikus formalitásokhoz 
való merev kötődésre (a rómaiakra olyannyira jellemző 
formakonzervativizmusra) lövi ki iróniája nyilait. A két 
paragraphus központi magja az archaikus jog forma
konzervativizmusa. Cicero ezt támadja -  talán inkább a 
retorikai szituáció, mintsem saját meggyőződése alapján. 
A legis actiók formakonzervativizmusa és a házassági jog 
bizonyos elemeinek merev, olykor a valódi életviszonyok
nak már rég meg nem felelő formalizmusa ellentétben áll 
a köztársaság utolsó századának jogi gondolkodásával. E 
formakonzervativizmus okát kutatva, valamint Cicerónak 
a szó szerinti és méltányosságon alapuló jogértelmezés- 

_  hez fűződő viszonyát vizsgálva a szerző számos olyan ki- 
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téröt tesz, amelyek tárgyuk szerint nem elsősorban a jog
történet, hanem a vallás- és irodalomtörténet témakörébe 
tartoznak. Ugyanakkor az ezen okfejtések segítségével 
felvázolt analógiák és a belőlük levonható következteté
sek az egyes jogintézmények struktúrájának jobb megér
téséhez vezetnek.

Nótári müve -  szerkezetét tekintve -  két nagy részre 
tagolható. Az első fejezet a védöbeszéd jogi. történeti és 
retorikai hátterét vázolja fel, amely az olvasó számára 

hasznos segítséget nyújt ahhoz, hogy az 
oratiot történeti kontextusában szem
lélhesse. A Pro Murena tipikusan poli
tikai jellegű beszéd. A Kr. e. 63. évben 
consulnak választott Murena ellen po
litikai vetélytársa, a jogtudós Servius 
Sulpicius Rulus érdekét képviselő M. 
Porcius Cato emelt vádat ambitus, azaz 
választási csalás gyanúja miatt. A meg
vádolt védelmét Cicero és Caius An
tonius Hybrida látta el, amely ténynek 
külön érdekessége, hogy Cicero maga 
is közreműködött a választási veszte
getésről szóló törvény létrehozásában. 
Így mint a jogalkotásban egykor részt
vevő személynek kellett az ugyanazon 
törvény alkalmazásában -  védőként -  
részt vennie. Az oratio valamikor Kr. 
e. 63 novemberének utolsó napjaiban, a 

Catilina-összeesküvés viharai közepette hangzott el. En
nek során a szerző kitér olyan fontos, a beszéd komplex 
megközelítéséhez elengedhetetlen témákra, mint például 
a quaestiók, a crimen ambitus, a jogi háttér elemzésére, 
valamint Cicero és a jogtudomány viszonya.'1

Cicero a Pro Murenában állást foglal az eloquentia és 
a iurisprudentia viszonyával kapcsolatban is. Cicero állás
pontja szerint a iuris consultus anélkül is sikereket érhet el, 
hogy birtokában lenne az ars oratoriának, míg azonban az 
eredményes szónoki működésnek conditio sine qua nonya a 
jogi ismeretek megléte is. így az ékesszólás -  Cicero olva
satában -  a jogtudománynál komplexebb entitás. Példaként 
hadd utaljak a pm  Murena alábbi soraira: .Mzérl hát, ha 
engem feldiihítetek, noha felettébb elfoglalt ember vag\>ok, 
megígérem, hog)’ három nap alatt jogtudóssá leszek. Hi
szen amiről írásban peleinek, az mind írásba van foglalva, 
s még sincsen semmi olvan tömören leiira, hogy ne tud
nám hozzáfűzni »AMELY TÁRGYRÓL A PER FOLYIK«, 
amiről pedig szóban kérnek tanácsot, arra vonatkozóan a 
legkisebb kockázat nélkül lehet véleményt mondani. Ha az 
ember azt feleli, amit kell, úgy fog  tűnni, hogy ugyanazt Je
lelte, mint Servius. ha más feleletet ad, úgy fog  tűnni, hogy 
ismeri az ellentmondásos joganyagot és foglalkozik vele.”5 
Ugyanakkor a szónok ezen, a jogtudományra nézve nem 
túlságosan hízelgő véleménye nem feltétlenül tekinthető 
saját meggyőződésének, sokkal inkább a konkrét politikai 
helyzet determinálta kényszerű szükségszerűségnek.

A második fejezet a Pro Murena 26. és 27. paragrap- 
husával foglalkozik. Az első szöveghely kapcsán a ma- 
num conserere, vagyis az ingatlanok feletti tulajdoni per 
eljárásából kiindulva a kimondott szó valóságot konsti-
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tuáló erejének a római gondolkodásban betöltött szerepe 
hangsúlyozásával a Jegis actio sacramento in rém eredetét 
vizsgálja. A pálca és a lándzsa szimbolikáját igyekszik fel
tárni az ókori Rómában, majd elemzi az istenítéleti pár
viadalokat, amelyekből levont következtetéseket a legis 
actio sacramento in rém mint sacrum duellum értelme
zésben hasznosít.6 Eközben a szerző olyan egyéb témákat 
is alaposan tárgyal, mint például az Ops Opifera templom 
dedicatiója, a fiamén Diaiisi körülbástyázó tabuk szakrális 
szerepe vagy Mars kultusza. (E kérdések első pillantásra 
nem illenek bele a fejezet fentebb vázolt gondolatmeneté
be, azonban a szerző szándékának megfelelően azon tézist 
erősítik meg, amelyet Nótári a legis actio sacramento in 
rém eredetének meghatározandó felállított.)

A legis actio sacramento in rém a római jog egyik leg
vitatottabb kérdése, szakirodalma szinte könyvtárnyi.7 
Eredetének magyarázata kapcsán több irányzat különül 
el, a legmarkánsabb az esküelmélet és a magánharcról 
szóló teória. Az előbbi a szakrális jelleget hangsúlyozza, 
amely szerint az eljárás centrális pontja a pervesztes fél 
hamis esküje, sacramentuma -  ezt az elméletet a forma
lizált, vallási-mágikus Carmenként megjelenő szövege is 
alátámasztja. A magánharc-elmélet lényege, hogy a felek 
kezdetben tényleges harcot folytattak a köztük vita tárgyát 
képező dologért, utóbb azonban az állam e harcot saját 
ellenőrzése alá vonta, s ezért e harcra a perben már csak 
szimbolikusan, a lándzsa helyett használt pálca jelzéssze
rű alkalmazásával került sor. Nótári a legis actio sacra
mento in rém struktúrájában a szakralitás és a magánharc 
motívumait nem egymásnak ellentmondó, hanem szerves 
kiegészítő komponensként magyarázza. Alapul a gaiusi 
leírást* veszi, s ennek kapcsán elemzi vallástörténeti pár
huzamok -  többek között az Ops Opifera-templom dedi
catiója -  segítségével a rómaiak görcsös ragaszkodását az 
elmondandó szavak rendjéhez. A magánharc és az önhata
lom nyomait mutatja ki Nótári a vindicatio kifejezés ere
dete és az eljárásban a lándzsa helyett használt pálca kap
csán. A háború és béke jogát rendező ius fetiale a vallási 
és a harci elemek összefonódásának eklatáns példája, s a 
szerző számos ponton párhuzamot talál e szertartásban a 
legis actio sacramento in rémmel, illetve Plautus Casinája 
alapján párviadalnak tekinthető, istenítéleti elemeket mu
tat ki a legis actio sacramento in rém eljárásban. A szerző 
tehát integrálja a két nézetet, és több ponton kimutatja, 
hogy ezek egymással nem ellentétben álló, hanem éppen 
ellenkezőleg, egymást erősítő, egymást kiegészítő teóriák.

A beszéd 27. paragraphusa kapcsán először a házassá
gi jog egyes elemeit mutatja be: az eljegyzés után a házas
ságkötés egyes formáit, illetve a féiji hatalom keletkezé
sének módjait, a válást és a manust megszüntető aktusokat 
vizsgálja. Ezt követően az uxor in mami és az agnatio vi
szonyának, valamint a házi bíráskodás intézményét veszi 
górcső alá. Végül az interpretatio fogalmának elemzésé
ről és a summám ius summa iniuria proverbium kialaku
lásáról. cicerói értelmezéséről, továbbéléséről, valamint a 
scriptum-voluntas ellentét megvilágításáról olvashatunk 
tanulságos okfejtést.

A házasság megkötése és a manus megszerzésének kö
rében a szerző ismét tanúbizonyságot tesz komplex látás

módjáról, hiszen az eddig már jól ismert intézményeket, a 
jogász számára kiegészítő ismeretekkel gazdagítja: a ius 
körét kibővíti a fá s  körébe tartozó aspektusokkal. Cicero 
nevetség tárgyává teszi az archaikus jog formaságainak 
visszásságait -  nevezetesen a z Ubi tu Gaius, ego Gaia " 
mondatot, amelyből Cicero azon következtetést vonja 
le, hogy minden mennyasszonyt Gaiának kell nevezni. 
A szerző figyelemreméltó megállapítása a mennyasszony 
„Ahol te G/gaius. én G/gaia” válaszának értelmezéséhez 
kapcsolódik. Ezen mondatban a gaius és gaia szavakat 
még az antik szerzők is személynévként értelmezték, ha
sonlóképpen e nézet tér vissza a modem szakirodalomban 
is. Ebből azon következtetés lenne levonható, hogy a fele
ség felvette férje nevét. Nótári Tamás azonban csatlakozik 
Gary Forsythe értelmezéséhez, és nyelvtörténeti kapcso
latot mutat ki a gaudeo (örvendezni, örülni) ige és a gaius, 
gaia melléknevek között. Ily módon az „ Ubi tu Gaius, 
ego Gaia” akként fordítható, hogy „ahol te boldog vagy, 
én is boldog vagyok ", amely a félj és a feleség összetarto
zását hivatott szimbolizálni.9

A summum ius summa iniuria jogelv kérdése kapcsán 
a szerző bemutatja az interpretatio kifejezés kialakulását 
és jelentését, valamint igen tág teret szentel a summum ius 
elv jelentésének az ars boni el aequi fogalmának tükrében; 
ebben a vonatkozásban Rotterdami Erasmus munkássá
gára is figyelemmel van. A szerző ismerteti a nevezetes 
cicerói szöveghelyet De ojficiis című művében: ,£xistunt 
saepe iniuriae calumnia quadam et nimis callida, séd ma- 
litiosa iuris interpretatione. Ex quis illud summum ius 
summa iniuria' factum est iám tritum sermone prover
bium”10 Ebben a tekintetben igen lényeges, hogy Cice
ro gondolatmenetében nem a jogi és morális (ius és mos) 
normák ütköznek, hanem a kollizió a jogrenden belül kö
vetkezik be, azaz azon elvárás fogalmazódik meg, hogy a 
jogot helyesen és igazságosan kell alkalmazni. Habár Ci
cero expressis verbis nem is hangsúlyozza, de az aequitas 
mint az interpretatio elve felmerül a substitutiopupillaris 
vonatkozásában irányadó causa Curiana jogeset kapcsán 
is." Nótári Tamás felhívja a figyelmet a summum ius elv 
„helyzetfüggő” voltára, külföldi szerzőkre (Stroux. Bür- 
ge) hivatkozik, akik kiemelték, hogy Shakespeare A ve
lencei kalmár című művében szereplő nevezetes jogeset 
megoldásához is alapvető segítséget nyújt e jogelv.12

E kiragadott eredmények után téljünk vissza a műhöz. 
A könyv szerkezetileg logikusan tagolt, amely feltétlenül 
szükséges ahhoz, hogy a rendkívül mélyreható elemzések 
során az olvasó követni tudja a szerző gondolatmenetét. 
Ezt segíti nagy haszonnal, hogy minden fejezet elején elő
revetíti mondanivalóját, valamint a fejezetek végén ismét 
összefoglalja azokat. A könyv végén latin nyelven irt ösz- 
szefoglalás található. Ki kell emelnünk a felettébb gazdag 
jegyzetapparátust, jegyzékeket és mutatókat, amelyek 
nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a bőséges lexikális 
anyagban történő eligazodáshoz. A jegyzetek, valamint az 
irodalom- és forrásjegyzék példaértékű gazdagsága, pre
cíz megszerkesztése jelzi számunkra, hogy a szerző több 
éves, alapos kutatómunkájának gyümölcsét tarthatjuk ke
zünkben.

Boóc Adám
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SZEMLE_______________
A magánjog 

története Európában -  
konferencia Kassán

2011. május 27-28-án rendezték meg a kassai Pavol 
Jozef Safárik Egyetem Jogi Karán A magánjog tör
ténete Európában című nemzetközi regionális kon
ferenciát. A rendezők a konferencia hivatalos nyelveként 
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76

lévök az általuk választott előadási nyelvnek megfelelő 
konferenciaprogramot kaptak.

A tudományos tanácskozást Prof. Dr. Mária Bujöáko- 
vá, a kassai Pavol Jozef Safárik Egyetem Jogi Karának 
dékánhelyettese baráti szavakkal nyitotta meg. Ezt kö
vetően Dr. Erik Stenpien, a Pavol Jozef Safárik Egyetem 
Jogi Karának oktatója (a Jogtörténeti Szemle nemzetközi 
szerkesztőbizottságának tagja -  a szerk.) mint a szakmai 
projekt vezetője szólt a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta a 
szakmai program regionális jellegét és tematikai újszerű
ségét.

Az első előadást is Dr. Erik Stenpien tartotta meg Wer
bőczy István és Tripartituma címmel, szlovák nyelven, 
mintegy előrevetítve, hogy a konferencia első részében 
szorosan Werböczyhez és legjelentősebb müvéhez, a 
Tripartitumhoz köthető előadásokat hallgathat meg a kö
zönség. Ezt követte Prof. Dr. Homoki-Nagy Máriának,


