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a szemlélettel kapcsolatban, miszerint a 
tudományos kutatás eredményeit gazdasági 
szempontok alapján, a megtermelt bevételek 
figyelembe vételével kell értékelni. A kétfajta 
nézõpont különbözõsége talán azzal a kissé 
profán, hipotetikus kérdéssel illusztrálható, 
hogy egy társadalom mikor életképesebb, 
ha a prostituáltak vagy az ápolónõk foglal-
kozása vonz több fiatalt?

Összegzésképpen, Braun Tibor cikk-
gyûjteménye mindenképpen ajánlható min-
denkinek, akit komolyan foglalkoztat a hazai 
tudomány és a tudományos alapkutatás hely-

zete és jövõje országunkban. Ezzel kapcso-
latban érdemes elgondolkodni azon is, hogy 
vajon helyes-e, ha olyanok akarják „futtatni” 
a tudományos kutatókat, akik naponta szá-
mon kérik majd tõlük a bevételt, amint az az 
egyik legõsibb foglalkozásnál bevett szokás?  
(Braun Tibor: Hírem a világban – Egy tudo
mányos kutató és szakirodalmi hírszerzõ 
alig kódolt üzenetei. Budapest: Akadémiai 
Kiadó, 2006)

Bencze Gyula
a fizikai tudomány doktora, tudományos tanácsadó
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Hamza Gábor: Die Entwicklung des 
Privatrechts auf römischrechtlicher 
Grundlage unter besonderer Be
rücksichtigung der Rechtsentwick
lung in Deutschland, Österreich, 
der Schweiz
und Ungarn

A római jog oktatásának szempontjai közé 
szoktuk sorolni azon érvet, amely szerint a 
római jog nem csupán a Római Birodalom 
korában volt jóformán egész Európa terüle-
tén hatályos jog, hanem mutatis mutandis 
a középkortól egészen a XIX. századig, 
amikor pedig az országonként különbözõ 
nemzeti jogrendszerek törvénykönyvbe 
foglalásának folyamata a római jogot nem 
eltörölte, hanem egyfelõl dogmatikai 
rendszerében, másfelõl mint jogászi gon-
dolkodásmódot és mint terminológiájának 
lingua francáját integrálta. „…A római jogra 
így még nem elhanyagolható szerep várhat az 
egységesülõ Európában; a felépítendõ új ius 
commune Europaeum alapját, közös funda-
mentumát ugyanis elsõsorban a római jogban 
találhatjuk meg.” Ennek szellemében fogant 
e mû is, miként a szerzõ már az elõszóban 
hangsúlyozza, hogy e feladat csak az egyes 
országok magánjogi rendszereinek történeti 
feldolgozásával valósítható meg. A jogegy-

ségesítés követelményét és fontosságát 
számos helyen olvashatjuk; természetesen 
ennek a folyamatnak akadnak ellenzõi is, és 
jelenkori viszonyaink között megismétlõdni 
láthatjuk az Anton Friedrich Justus Thibaut 
és Friedrich Carl von Savigny által folytatott, 
a kodifikációról szóló vitát.

Azon módszer, amit új monográfiájában 
Hamza Gábor akadémikus – számos mono-
gráfia és tanulmány szerzõje, és az egyetemi 
oktatásunkban a communis opinio docto
rum által mérvadónak tekintett, immáron 
kilenc kiadását megért római jogi tankönyv 
társszerzõje – kialakított, sajátos, komplexi-
tásra törekvõ ötvözete a nemzetközi szak-
irodalom által kialakított közelítésmódoknak. 
A magánjog külsõ történetének felvázolása 
mellett figyelmet szentel számos intézmény-
történeti kérdésnek, ami alapvetõen jogdog-
matikai mechanizmusokra irányítja rá a 
figyelmet, ezenkívül pedig nem mulasztja el 
az igen beható tudománytörténeti elemzést 
sem. Ezáltal e kézikönyv mind didaktikai, 
mind pedig dogmatikai szempontból jóval 
többet nyújt, mint egy átlagos, a magánjogot 
illetve a magánjogtörténetet bemutató mun-
ka, hiszen e mûvek általában nem képesek 
a témát annak teljes komplexitásában meg-
ragadni. Paul Koschaker munkái ugyan 
igen részletesen mutatják be a magánjogi 
viszonyok fejlõdését az egyes jogrendsze-
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rekben, arra azonban nincsenek tekintettel, 
hogy e jogrendszerek mely jogcsaládokhoz 
tartoznak. A legtöbb kutató megelégszik a 
magánjogtörténet esetében is a historia ex
terna felvázolásával – hogy a jogtudomány-
ban is maradandót alkotó német polihisztor, 
Gottfried Wilhelm Leibniz által bevezetett 
distinkcióval éljünk –, a jogdogmatikai példá-
kat pedig kizárólag mintegy illusztrációként 
hoznak; megint mások, mint például Franz 
Wieacker tudomány- és kutatástörténeti 
aspektusból rendezik a bemutatandó maté-
riát. René David klasszikussá vált munkája 
ugyanakkor éppen a történeti fejlõdésnek 
szentel a szükségesnél csekélyebb teret, ezt 
az egyes jogrendszereknek olykor túlságo-
san mesterkélten jogcsaládokba való besoro-
lásával helyettesítve. Mindezidáig Helmut 
Coing mûve volt az egyetlen olyan kísérlet, 
amely megpróbált a magánjog egyes jogin-
tézményeinek történeti fejlõdésérõl átfogó 
képet adni. E szintetizáló módszer alkalma-
zásával Hamza Gábor elsõsorban és méltán 
a római jog továbbélésének és hatástörté-
netének vizsgálatára teszi a vizsgálódás fõ 
hangsúlyát, hisz a római jog – lévén a görög 
filozófiával és a zsidó-keresztény hagyo-
mányt jelentõ Bibliával együtt az európai kul-
túra három fõ tartópillérének egyike – jelenti 
a jogtudomány számára a téren és idõn, az 
ókortól napjainkig átívelõ kontinuitást. Ha e 

továbbhatást figyelmen kívül hagyjuk, amint 
erre a Leopold Wenger nevével fémjelezhetõ 
antike Rechtsgeschichte irányzata részérõl tör-
téntek is kísérletek, úgy nem csupán korunk 
jogtudománya válik gyökértelen, identitását 
tekintve légüres térben lebegõ diszciplínává, 
hanem a romaisztikát csupán önmagáért 
mûvelendõ, korunk jogi problémáitól 
elzárt, hosszú távon legitimációjára nézve 
megkérdõjelezhetõ tudományággá tesszük.

E tartalmi és metodikai nóvumok mellett 
érdemes méltatni a kötet igényes tipográfiai 
kivitelét és áttekinthetõ szerkezetét: az egy-
szerû eligazodást a munka végén található 
rövidítések jegyzéke, kivételes gazdagságú 
szakirodalmi tájékoztató, név-, cím- és tárgy-
mutató könnyíti meg. Itt meg kell említeni 
Buzády Csongor meritumát is, amivel a 
munka veretes nyelvi hagyományokat idézõ 
németségéhez hozzájárult, valamint ki kell 
emelni Boóc Ádám kontribúcióját, aki a 
mutatók összeállításában vállalt oroszlán-
részt. (Hamza Gábor: Die Entwicklung des 
Privatrechts auf römischrechtlicher Grund
lage unter besonderer Berücksichtigung der 
Rechtsentwicklung in Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und Ungarn. Band I. Budapest: 
Andrássy Schriftenreihe,  2002, 282 p.)

Nótári Tamás 
egyetemi adjunktus, Károli Gáspár Református Egye-

tem Római Jogi Tanszék

A fizika százada
A Természet Világa különszáma
Alighogy véget ért a 2005. év, amelyre a 
tudományok iránt érdeklõdõk mint a fizika 
évére emlékeznek vissza, napvilágot látott a 
Természet Világa újabb, sorrendben a 22. 
különszáma, A fizika százada. Míg a fizika 
éve keretében – arra emlékezve, hogy Albert 
Einstein három nagy hatású közleménye 
éppen egy évszázaddal korábban jelent 
meg – a fizika mûvelõi igyekeztek a nagy-
közönség számára is bemutatni, hogy az 

1905-ös Einstein-cikkek miért és hogyan 
befolyásolták a fizika továbbfejlõdését, A 
fizika százada a centenáriumról sem meg-
feledkezve cikkeivel tovább árnyalja a fizika 
20. századi fejlõdését és szerepét bemutató 
képet, közelebb hozva az olvasóhoz mind az 
eredményeket, mind a tudomány mûvelõit.

A különszámban 25 tanulmány kapott 
helyet, melyek szerzõi között egyaránt ta-
lálunk magyart és külföldit, akadémikust és 
középiskolai tanárt. Ami közös a közremûkö-
dõkben, az a tudomány népszerûsítése iránti 
elkötelezettségük, valamint az a képességük, 
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