
jQ g
történeti sze m le '— '

BÚCSÚZUNK_________

In memóriám 
Babják Ildikó 
(1976- 2012 )

Babjak Ildikó Miskolcon született, az általános és kö
zépiskolai tanulmányait is itt folytatta. A Miskolci 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán joghallga

tóként kezdetben a római jog érdekelte, emellett a Sza
bó Béla által szervezett Franz Wieacker német nyelvű 
jogtörténeti szemináriumban bővítette német szaknyelvi 
ismereteit. E kurzus keretében 
írta első német nyelvű tanulmá
nyait. Évfolyamdolgozatában 
a római írásbeli szerződések 
funkcióit vizsgálta, egy évvel 
később TDK-dolgozatával a 
római jogi szekcióban 1. dijat 
nyert. 1998 tavaszán Ausztri
ában, a linzi Johannes Kepler 
Egyetem Római Jogi Intézeté
ben töltött három hónapot. Kül
földi részképzése során a római 
jog írásbeli szerződéseit a ko
rabeli könyvviteli szokásokkal 
összevetve vizsgálta, tanulmá
nyát az 1999-es OTDK jogtör
téneti szekciójában 111. díjjal 
jutalmazták. Mi. konzulens-ta
nárai tudtuk, hogy jobb helye
zést érdemelt volna. Bölcsen 
és őszintén nyugtatott minket: 
ö nem másokhoz méri magát, 
nem szegi kedvét, ha nem kap 
illő elismerést. Mindnyájunk 
örömére diplomája megszer
zése után a tudományos pályát 
választotta.

Nappali tagozatos PhD doktorjelöltként zajtalanul, 
mindig új feladatot vállalva készült hivatására. 2002. 
szeptember l-töl egyetemi tanársegédi állást kapott a 
Jogtörténeti Tanszéken, 2002 októberében szerezte meg 
abszolutóriumát. Önzetlenül segítette a szegény sorsú, 
tehetséges középiskolásokat. A Tehetségért Mozgalom

Miskolci Jogi Kari Tanfolyamán előadásokat és szemi
náriumokat tartott, gyakran egész nyarát feláldozva szer
vezte és irányította a felkészítő munkát.

2000 telén és nyarán egy-egy hónapot töltött magán
úton a linzi Római Jogi Intézetben, ahol doktori disszer
tációjához gyűjtött német és angol nyelvű szakirodalmat. 
2001 áprilisában a német nyelvű jogtörténeti szeminári
um és a linzi Római Jogi Intézet által szervezett Gemein- 
samcs Römischrechtliehes Seminar (Linz) keretei között 
tartott német nyelvű referátumot „Adtemptatapudicitia ” 
címmel, majd ugyanezen év augusztusában a Doktoran- 
duszok 111. Nemzetközi Konferenciáján (Miskolc) az 
ókori római ügynökök és üzletemberek tevékenységé
ről angol nyelven tartott előadást. Emlékezetes marad 
számunkra az Ókori Jogtörténet Nemzetközi Társasága 
(SíiIDA) 2001 évi ülésén Rotterdamban „Dér contrac- 
tus litteris und die Bankbuchhaltung dér Römer” címmel 
tartott előadása. 2003 augusztusában a Doktoranduszok 

IV. Nemzetközi Konferenciáján 
Miskolcon szintén angolul érte
kezett a Vizigót Birodalomban 
érvényesülő vulgárjogi szabá
lyokról.

Münsterben fejezte be a disz- 
szertációjához szükséges kora 
középkori germán szokásjogi 
gyűjtemények és a kapcsoló
dó szakirodalom összegyűjtését. 
A négy hónapos ösztöndíját a 
Német Akadémiai Csereszolgálat 
(DAAD) biztosította. Németor
szági tartózkodása idején bete
kintést nyerhetett a münsteri Jogi 
Kar Római Jogi és Jogtörténeti 
Intézeteinek tevékenységébe, 
amely hasznos tapasztalatként 
szolgált oktatói tevékenysége 
során. 2002 nyarán az Osztrák 
Akadémiai Bizottság megismé
telt ösztöndíjával egy hónapot 
töltött Linzben a Kepler Egye
tem Római Jogi Tanszékén, ahol 
doktori értekezésén dolgozott. 
„Árucsere-ügyletek a germán 

népek szokásjogában" című PhD értekezését súlyos bete
gen. 2005-ben védte meg. Időközben Debrecenben kapott 
állást, az ottani jogi kar munkatársa lelt. Tragikusan korai 
halála a jogtörténészek és a nemzetközi jogtörténet-tudo
mány nagy vesztesége.
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