
történeti szemle

A nyilvános védés kezdetén a bizottság titkára ismertet
te a jelölt tudományos életrajzát, majd a bizottság elnöke 
felkérte a jelöltet téziseinek rövid ismertetésére. Kiss Ber
nadett rövid előadásában kitért arra, hogy dolgozatának fő 
célja a státuszvétségek körébe tartozó kisebb súlyú cselek
mények szabályo/ástörténetének vizsgálata volt, különös 
tekintettel a szabályozás hatékonyságára. Dolgozatának 
lő következtetése, hogy a közrendsértő magatartások sza
bályozása nem volt megnyugtatóan rendezve már a 19. 
század végén sem, amikor az ilyen típusú magatartások a 
nagyvárosok megjelenésével, illetve a hagyományos tár
sadalmi struktúrák felbomlásával korábban nem ismert 
mértéket öltöttek. F.kkor valóságos szabályozási dömping 
bontakozott ki, ekkor alakultak ki a települési szintű ren
dészeti szenek, illetve ekkor alkotta meg a közrendsértő 
magatartások fogalmát Tomcsányi Móric és Concha Győ
ző. Ebbe a körbe tartozott a koldulás, a csavargás, a pros
titúció, illetve a fedélnélküliség, valamennyi magatartás 
jellemzője hogy határesetet képez a rendészeti és a szoci
ális problémák között, emiatt csak rendészeti eszközökkel 
nem is kezelhető eredményesen. A dolgozat azonban nem 
a problémák történetiségét vizsgálja, hanem figyelemmel 
van a mai helyzettel való párhuzamokra, az önkormányza
ti hatáskörbe tartozó rendészeti kérdésekre, így a koldulás, 
illetve kukázás szankcionálására, a hajléktalanok helyze
tének rendezésére, illetve a prostitúció szabályozására.

A hivatalos bírálók közül Kajtár István kiemelte a dol
gozat interdiszciplináris jellegét, és a jogtörténeti, krimi
nológiai. illetve közigazgatási jogi kérdések egyenletesen 
magas színvonalú tárgyalását. Külön dicsérte a felhasznált 
szakirodalom sokrétűségét. Mindezek alapján javasolta a 
dolgozat publikálását, illetve a tudományos fokozat oda
ítélését. A másik hivatalos bíráló, Hack Péter is a téma 
komplexitását emelte ki, a dolgozat értékének nevezte

annak kimutatását, hogy a rendészeti problémák nagy ré
sze hosszú idő óta problémát jelent, s bár a megoldásra a 
tudomány javaslatokat lett, ezeket a jogi rendezésnél álta
lában figyelmen kívül hagyják. Méltatta továbbá, hogy a 
dolgozat igen alapos munka, amely nagyon széles tárgyi 
tudáson alapul. Kritikai észrevétele csak annyiban volt, 
hogy az aktuális problémákat tárgyaló fejezet inkább csak 
kérdéseket vet fel, de a válaszokkal adós marad, a több 
idősíkon mozgó tárgyalási mód pedig szerkesztési prob
lémákat vet fel. Ugyanakkor mindenképpen elismerendő- 
nek tartotta a bátor témaválasztást, kiemelte az igényes, 
olvasmányos megfogalmazást. Összességében ajánlotta a 
tudományos fokozat odaítélését. A bizottság tagjai közül 
Balogh Elemér a történeti dimenzió fontosságát emelte ki 
a mai joggyakorlat és jogalkalmazás szempontjából, Stip- 
ta István pedig a feldolgozott levéltári anyagok kiválasz
tási szempontjaira kérdezett rá.

Kiss Bernadett válaszában megköszönte a bizottság és 
a bírálók munkáját, valamint a konstruktív kritikát. A ha
tályos jogi helyzet bemutatásának rövidségét a terjedelmi 
korlátokkal indokolta, és kifejtette, hogy ennek ellenére 
nem kívánt eltekinteni a történeti és az aktuális problémák 
párhuzamba állításától, így jött létre a dolgozat több idő
síkon mozgó szerkezete. A levéltári anyagok kiválasztását 
hozzáférhetőségi szempontok határozták meg leginkább, 
illetve ebben az esetben is terjedelmi okokból nem került 
sor átfogóbb, több települést érintő kutatásra.

A bizottság a jelölt válaszát elfogadta, a bírálók ennek 
ismeretében is fenntartották véleményüket a tudományos 
fokozat odaítéléséről. Rövid tanácskozás után a bizottság 
ismertette döntését, és az elérhető 9 pontból 9 ponttal érté
kelte Kiss Bernadett doktori disszertációját.

Frey Dóra

Juventus victus
Erdődy János és Jusztinger János 
doktori értekezéseiről

Az elmúlt években több római jogi doktori érteke
zés is született hazánkban. Ez a hazai romanisztika 
erősödésének, stabilitásának biztos jele, beértek 

azok a gyümölcsök, amelyeket a különféle magyar tudo
mányos műhelyek hordoztak. Örömhír, hogy idén két ró
mai jogi tárgyú, jelentős tudományos értékekei hordozó 
dolgozat is bemutatásra és megvédésre került, amelyek 
Erdődy János budapesti cs Jusztinger János pécsi kollé
gák tollából születtek. A következőkben a két fiatal pálya
társ szakmai munkásságának és disszertációjának rövid 
bemutatására vállalkozom. ***

***

Erdőd}’ János, tehetséges pályatársaihoz, Siklósi Ivánhoz 
és a szegedi Pozsonyi Norberthez hasonlóan a római jog 
művelésének szentelte eddigi pályafutását. A mai nehéz 
intézményi és egzisztenciális körülmények között ez ko
moly elhivatottságról és a tárgy iránti elkötelezett oda
adásról tesz tanúbizonyságot. Mindvégig hű maradt alma 
materéhez, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi kará
hoz, ahol Zlinszky János professzor úr és El Behciri Nad- 
ja professzor asszony iránymutatása szerint ma is végzi 
munkáját. Gazdag nyelvi ismeretekkel és komoly fordí
tói múlttal rendelkezik, és ezt Radix omnium motorúm? 
A pénzzel összefüggő egyes római dologi jogi kérdésekről 
című értékezésében eredményesen kamatoztatta is. A dol
gozat megvédésére 2012. május 4-én került sor a katolikus 
egyetem jogi karán.

Erdődy János már dolgozata címével, amelyet a Szent- 
írástól származó idézettel1 gazdagít, gondolkodásra inge
rel. Valóban a pénz lenne minden rossz forrása? Csupán 
tüzetesebb vizsgálat után derül ki, hogy nem maga a pénz, 
hanem az utána érzett vágyódás tekinthető negatív jelen-
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ségnek. A dolgozat két alapkérdés köré szerveződik. Egy
felől: vajon dolog-e a pénz? Másfelől pedig: mit jelent a 
romanisztikában traditio in incerlam personamkénX emle
getett iactus missilium tényállása. A két alapkérdés mögött 
megbúvó előkérdést pedig a rerum naiura fogalma jelen
tette a szerző számára.

A dolgozat tárgyi szempontból öt részre tagolódik. Az 
első részben egy, a pénzre vonatkozó fogalmi alapvetést 
találunk. A szerző nem törekedett zárt definíció felállítá
sára, a pénz mibenlétét inkább funkción keresztül kíván
ta megközelíteni. Megállapítja, hogy jogászi szemmel a 
helyettesíthetőség mellett az értékmérő, csereeszköz-, 
valamint a fizetési eszköz funkciók bírnak jelentőséggel. 
A második részben bemutatja azt a communis opiniót, 
amely szerint a pénz helyettesíthető és elhasználható do
log. A vizsgált forrásokat négy kategóriába sorolva megál
lapítja, hogy a római jogtudósok pénzre vonatkozó felfo
gása nem volt egységes, amely mögött -  meglátása szerint 
-  a qualitas és a quantitas közötti különbözőség, azaz a 
pénz kettős természete állhat. A dolgozat harmadik része a 
rerum naiura fogalmával foglalkozik. Véleménye szerint 
e fogalom valaminek vagy valakinek a létezését, vagy ta
gadó alakban, nemlétezését fejezi ki. Egyes forrásokban 
a rerum naiura mint az objektív valóság leképezése tűnik 
fel, amelynek funkciója a jogi döntések szabadságának 
mederben tartása, de semmiképpen sem túlzó korlátozása. 
Egy gondolatkísérlet erejéig olvashatunk itt a rerum naiu
ra és a jogi tények közötti összefüggésekről is. A dolgozat 
negyedik részében Erdödy kolléga a rés forrásokban való 
használatát, különösen a rés, quae pondere numero men- 
sura conslanl és a rés incorporales fogalmait veszi górcső 
alá. E kérdések vizsgálatára a pénz dologiságával össze
függésben kerül sor, amelynek során a szerző elválasztja 
egymástól a német terminológia szerinti Ding és Sache 
fogalmait. Véleménye szerint a pecunia és a pecunia nu
meráin kifejezések alapján érthető meg a pénz kettős ter
mészete. A pecunia mint az érték megjelenítője, egyfajta 
„értékjog", a pecunia numeráin pedig ezt a külvilágban 
megtestesítő pénzanyagként szerepel a forrásokban. Az 
utolsó részben a iaelus missilium témaköre következik. 
A források és az. irodalom alapos áttekintése után a szerző 
arra a véleményre jut, hogy e tényállás, legalábbis a pénz
szórás esetében, inkább derelictiót és occupatióx jelentett, 
mint meghatározatlan személy részére végrehajtott tulaj- 
áon-traditióx. Erdödy a kutatást realista lapon, az objektív 
valóságból kiinduló természetjogi gondolkodás paradig
májában végezte el, amely a vizsgált intézmények és az 
azokra vonatkozó megállapítások tükrében eredményes 
módszernek bizonyult.

***

Jusztinger János, aki -  római jogásztól egyáltalán nem 
idegen módon -  tudományos karrieijét eredményesen öt
vözi közéleti szerepvállalással,,,/! vételár meghatározása 
és szolgáltatása a konszenzuális adásvétel római jogi for
rásaiba" című doktori értekezését 2012. június 4- én védte 
meg a Pécsi Tudományegyetemen. Témavezetője Pókecz 
Kovács Attila tanár úr volt. Az értekezés a szerző szándé

ka szerint a vételár (pretium) meghatározásával és szol
gáltatásával összefüggésben a konszenzuális adásvétel 
(emptio vendilio) római jogi forrásaiban felmerülő kér
déseiről kíván képet adni. Az igen gazdag témát a jog
következményekre, elsősorban a veszély- és tulajdonát
szállás kérdéseire szűkítve tárgyalja. A szerző hű maradt 
tehát szakdolgozati témájához, amelyet még a nagy ma
gyar romanista, Benedek Ferenc professzor útmutatásai 
alapján választott.

Értekezése hat fejezetben tárgyalja a vételárral kapcso
latban felmerülő kérdéseket. Az „emplionis subslanlia 
consisislil ex pretio” papinianusi tételét2 kiindulópontul 
választva arra kíván rámutatni, hogy a vételár összegének 
rögzítése és megfizetése fontos dogmatikai eleme volt a 
szerződésnek. Az első fejezet az emptio vendilio konszen- 
zuálszerzödéssé válásának folyamatát taglalja és levonja a 
következtetést, hogy a pecunia numerata követelményei
nek érvényesülése körüli viták nem annyira a permutatio 
és az emptio vendilio egyszerű elhatárolásában jelentkez
nek, hanem történeti színezetűek, és arra vonatkoznak, 
hogy hol van az a pont, amikor egy ügylet még adásvétel
nek minősíthető, ha az ellenszolgáltatás legalább részben 
nem pénzben állt. A dolgozat második része a határozott 
ár követelményét vizsgálja. A római jogtudósok számára 
a certum pretium követelménye a szerződéskötés idején 
objektív tényezők által meghatározott vételárat jelentett. 
A szerző a harmadik fejezetben arra a kérdésre kereste 
a választ, hogy emptio ad mensuram esetén a felek által 
választott árklauzula mennyiben befolyásolta az eladó és 
a vevő közötti szerződéses kockázat megosztását. Nem 
jogi források alapján3 meggyőzően bizonyítja, hogy 
a mindennapi szerződési praxisban már a köztársaság 
korában gyakran alkalmazták ilyen esetben az átalány
ár-egységár klauzulapárok valamelyikét. A negyedik 
fejezet az árképzéssel és annak korlátáival foglalkozik. 
Az erre vonatkozó szabályok -  a szerző megállapítása 
szerint -  a forgalombiztonság igénye és a piaci erők ér
vényesülése közti erőtérben fejlődött gyakorlatban is 
működőképes rendszerré. A fejlődés vizsgálata során 
górcső alá vette Diocletianus ármaximáló rendeletét 
(Edictum depretiis rerum venalium) is. Az ötödik fejezet 
az emptio vendilio és a locatio conductio határterületeire 
kalauzolja el az olvasót. Az egyes fragmentumok elem
zése alapján a szerző megállapítja, hogy a vételár nem 
csupán a kétféle ügylet elkülönítésében játszott szerepet, 
de az ármegállapítás során a felek közötti szerződéses 
kockázat megosztására irányuló törekvés is kiérezhető. 
A záró, hatodik fejezetben a vételárfizetés és a tulajdonát
szállás kérdése került a középpontba. Jusztinger megálla
pítása szerint a tulajdonátszállást a vételár megfizetéséhez 
kötő előírás sokkal inkább a felek megállapodásától függ, 
a mindennapos gyakorlat által meghatározott rendelkezés, 
mintsem általánosan érvényesülő főszabály. A szerző lo
gikus szerkezeti rendben vette tehát sorba a vételár meg
határozásával kapcsolatos legfőbb kérdéseket, kutatása 
során pedig a dáciai és ravennai okiratok adásvételre vo
natkozó anyagát is tekintetbe vette.

***
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Összegzésképpen egy érdekes összefüggésre kívánóin 
felhívni a türelmes olvasó figyelmét. Mindkét fiatal ro- 
manista tulajdonképpen -  ugyan a jelenség eltérő as
pektusaira fókuszálva -  a pénz., illetve a vételár bonyo
lult fogalmának elemzésére vállalkozott, Erdődy kolléga 
inkább elméleti és filozófiai, míg Jusztinger dogmatikai 
megközelítésében közös, hogy ezt az egyetemes és időt
len témát a római jog által felhalmozott tudáskines alapján 
vizsgálta. Mindez lehet a korszellem vagy akár a vakvélet
len műve, de mindenképp jele annak, hogy a hazai római 
jogtudomány fiatalja aktuális, interdiszciplináris módon is

jól kiaknázható kutatásaik révén be kívánnak kapcsolódni 
a kurrens magyar tudományos diskurzusba. A két érteke
zés alapján bizalommal tárhatjuk szélesre előttük a kaput.

Deli Gergely

Jegyzetek______________________________________

1 lTim 6,10
2 D. 18 ,1. 72 pr.
3 Cato agr. 148; Varró rust. 2 ,2 , 5 cs 2,9 ,7 .

Rokolya Gábor 
PhD-értekezésének 
nyilvános vitája

2012. június 13-ára tűzte ki a Miskolci Egyetem Deák 
Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Ta
nácsa Rokolya Gábor A közjegyzői intézmény fejlő
dése a polgári korban című doktori értekezésének nyilvá

nos vitáját. A bíráló bizottság elnöke Szabó Miklós (CSc, 
egyetemi tanár, ME AJK), tagjai Mezey Barna (DSc, 
egyetemi tanár, ELTE AJK), Balogh Judit (PhD, egyetemi 
docens, DE AJK), Varga Norbert (PhD, egyetemi docens, 
SZTE ÁJK) voltak. A Doktori Tanács által felkért hivata
los bírálók: Homoki-Nagy Mária (PhD, egyetemi tanár, 
SZTE ÁJK) és Szabó István (PhD, egyetemi tanár, PPKE 
ÁJK). A Doktori Tanács által kijelölt titkár Koncz Ibolya 
Katalin (PhD, egyetemi docens, ME ÁJK).

Rokolya Gábor 1977-ben végzett a József Attila Tu
dományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán summa 
cum laude minősítéssel. 2001-től közjegyző-helyettes
ként. majd 2005-től közjegyzőként teljesít szolgálatot Bu
dapest V. kerületében. 2002-től jelennek meg publikációi 
a közjegyzőség története és egyéb jogtörténeti tárgykörök
ből. Több könyv szerzője, 2009-ben Polgári közjegyzőség 
emlékezete 1875-1949, 2010-ben az Okleveles históriák, 
2011-ben A első rozsnyói közjegyző (Dr Markó Sándor 
élete és munkássága) című müve jelent meg.

A nyilvános vita elején a jelölt röviden ismertette tézi
seit. Célul tűzte ki, hogy átfogó elemzést készít a királyi 
közjegyzöségre vonatkozó jogi szabályozásról az intéz
mény létrejöttétől a megszüntetéséig, valamint bemutatja 
a királyi közjegyzőség „eszmetörténeti" hátterét. A jelölt 
a királyi közjegyzői kamarák, valamint a Magyarorszá
gi Királyi Közjegyzők Országos Egylete tevékenységét, 
a közjegyzői kongresszusok és vándorgyűlések tudomá
nyos eredményeit is nyomon követte. A királyi közjegy- 
zöség felépítésére, működésére és hatásköreinek válto
zására alapvetően a királyi közjegyzőkről szóló 1874:35. 
törvénycikk ad útmutatást. Ezért a jelölt szerint kiemelt

fontossággal bírt a törvény megalkotásához vezető folya
mat bemutatása, a szakmai, országgyűlési bizottsági és 
ülési viták ismertetése.

A jelölt jelentős figyelmet fordított arra, hogy a magyar 
közjegyzőség eszmetörténetét a tárgyalt korszak európai 
országaiban létező közjegyzői intézményekkel is összeha
sonlítsa. Kiemelten foglalkozott a korlátozott jogkört biz
tosító német szabályozással. A disszertáns arra vállalko
zott, hogy a közjegyzőség eszmetörténeti korszakolását az 
intézménytörténet belső fejlődését figyelembe véve össze
állítsa. A közjegyzői irodák ügyfélforgalmának elemzése 
megmutatta, hogy az ügyszámok döntő többségét a hite
lesítési ügyletek adták. A vizsgált időszakban jelentkezett 
az a probléma, hogy a községi jegyzők magánokiratot ké
szíthettek. így a közjegyzői reformtörekvések egyik ele
me a közjegyzői okirati kényszer előírása, vagy legalább a 
névaláírás-hitelesítésére való előírás elérése volt. A szak
mai vándorgyűlések folyamatosan napirenden tartották a 
közjegyzői reformokat, a közjegyzői rendtartás és az örö
kösödési eljárási törvények módosítását. Ajelölt a disszer
tációban kiemelte a magyar királyi közjegyzőség szerepét, 
mint az igazságszolgáltatás közhitelességi feladatait ellátó 
jogászi hivatásrendet. Álláspontja szerint a közjegyzőség 
a magyar jogtörténetben a hiteles helyek szerepét vette át, 
amely az igazságszolgáltatásban az „igazság immanens 
erejét” képviselte.

A dolgozat egyik opponense, Homoki-Nagy Mária 
megállapította, hogy a disszertáció a nyilvános vitára al
kalmas. Kiemelte, hogy a jogtörténész szakma régóta vár
ta, hogy ez az értekezés elkészüljön. Bebizonyosodott, 
hogy a gyakorló jogász a mindennapi szakmai ismereteit 
milyen eredményesen tudja kamatoztatni egy történeti tár
gyú értekezés elkészítése kapcsán. Kiemelte, hogy bár a 
jelölt a választott téma tekintetében az időbeli bemutatást 
választotta, mégis megállapítható, hogy a szoros értelem
ben vett időrendi sorrendet megtartva, a közjegyzői intéz
mény létrejöttét elemezve, a közjegyzői hatáskör alaku
lása mellett a magánjog- és a peijogtörténet számára is 
nélkülözhetetlen kutatások eredményeit rögzítette. Ha a 
közjegyzői hatáskört elemezzük, akkor hangsúlyosabbá 
lehetett volna tenni a hatalmi ágak szétválasztásának prob
lémáját, amellyel egy ma is élő nehézség megoldására te-


