
F arkas Gyöngyi 2003. november 6-án védte meg 
PhD disszertációját az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Bölcsészettudományi Karán. A doktori 

munka címe „A katonai igazságszolgáltatás szerepe és 
eljárásjoga a dualizmus időszakában”, témavezetője 
Vargyai Gyula professzor volt.

A szerző dolgozatát két fő részre osztotta. Az első
ben elméleti áttekintést adott a témáról, illetve annak 
történeti előzményeiről. Részletesen elemezte a dua
lizmus korában is érvényben tartott, 1855-ben kibocsá
tott Militár Strafgesetzbuchot, amelynek egyes rendel
kezései az 1790-es törvényi szabályozásig vezethetők 
vissza. A katonai büntetőtörvénykönyv anyagi részé
nél ismertette annak rendszerét, a bűntettekről és vét
ségekről, valamint ezek büntetéseiről szóló általános 
rendelkezéseket, a katonai és a közönséges, azaz nem 
katonai bűntetteket és vétségeket, az egyes büntetés
nemeket. Az alaki rész tárgyalásánál a bírósági szer
vezetről, az eljárásjogról, valamint a rögtönítélő eljá
rásról olvashatunk.

A második nagy fejezetben a szerző rövid áttekin
tésben kitért a magyar országgyűlés katonai igaz
ságszolgáltatással kapcsolatos vitáira, majd fejezet
enként elemezte a bírósági eljárás menetét, a katonai 
bíráskodás illetékességét és hatáskörét, a képesítési és 
minősítési rendszert. Ezt követi a törvénykezés 
nyelvének, a kegyelmezési jog kérdésének, a 
mozgósításra vonatkozó jogszabályoknak a bemutatása.

A kivételes hatalomról írt fejezet a következő nagy 
témakört, az I. világháború időszakát vezette be, 
amikor változott a hátországi szervezet, a hadrakelt 
seregnél alkalmazott bírósági eljárás és ez magával 
hozta a hadbírói tisztikar változását is. Az utolsó.

SZEMLE____________  _
A  katonai
igazságszolgáltatás 
szerepe és eljárásjoga
PhD védés az ELTE Bölcsészettudományi Karán

összefoglaló fejezet megállapításai közül a szerző talán 
legfontosabb kijelentése, hogy „a dualizmus korában 
a katonai igazságszolgáltatás pontosan tükrözte a 
Monarchia társadalmi-politikai berendezkedésének el
lentmondását: a hatályban lévő katonai büntetőtör
vénykönyv és perrendtartás nem felelt meg a magyar 
közjog szabályainak, ezt a magyar országgyűlés soha 
el nem fogadta, viszont ezt alkalmazták a gyakorlat
ban, mert ez szolgálta a kettős monarchia had
seregeinek egységét.”

Dr. Hermann Róbert és Dr. Szendy István oppo
nensek felhívták a figyelmet a dolgozat néhány pontat
lanságára, elírására, de összességében mindketten java
solták a nyilvános vitára bocsátását. A vitát követően -  
amelyen többen, köztük Dr. Szijj Jolán, a Hadtörténel
mi Levéltár igazgatója, a dolgozat eredetiségét, új ku
tatási eredményeit emelték ki -  a minősítő bizottság 
summa cum laude minősítéssel javasolta az ELTE Dok
tori Bizottságának, hogy Farkas Gyöngyinek ítélje meg 
a PhD címet.

Csapó Csaba

A  Vili. Nyári Egyetem és az ELTE Állam- és Jog- 
tudományi Kara közös szervezésében, 2003. jú 
lius 9-én mtatták be a kar oktatói által írott és 

szerkesztett munkákat, köteteket. A minden évben nagy 
érdeklődéssel várt rendezvényt ezúttal is népes hallga
tóság kísérte végig az ELTE Jogi Karának Kari Tanács
termében. A könyvbemutatót Takács Péter egyetemi 
docens, az ELTE ÁJK tudományos dékán-helyettese 
nyitotta meg.

1. Hamza Gábor, Az európai magánjog fejlődése1 cí
mű munkáját Burián László egyetemi tanár, az ELTE 
AJK oktatója mutatta be. A modern magánjogi rend
szerek kialakulását római jogi hagyományok alapján is
mertető munka több éves kutatás eredménye, egyes 
részletei már korábban publikálásra kerültek. Előtanul
mányait az 1996-ban megjelent A római jog története 
és institúciói című egyetemi tankönyv tartalmazta. 
Önálló munkaként Az európai magánjog fejlődésének 
főbb útjai című kismonográfiában jelent meg a mű el
ső dolgozata. A munka az európai magánjog fejlődésé
nek történetét a legfontosabb törvények, kodifikációk 
történetén keresztül mutatja be. Bevallottan a legna
gyobb jelentőséget a római jog továbbélésének, hatása

A z európai magánjogtól 
Bihari Mihály 
köszöntéséig
Egy könyvbemutató az ELTE Jogi Karán
bemutatásának szenteli. Ez az elv egy egységes néző
pontként szolgál valamennyi jogterület bemutatásánál.
Az európai jogi kultúra napjainkig történő bemutatását 
történelmi korok és földrajzi területek szerint végzi el 
a szerző. A mű szerkezete is ehhez a szemponthoz iga
zodik. Az első fejezet (Az európai magánjog kezdetei) 
a római jog közvetlen továbbélését mutatja be a biro
dalom felbomlása utáni századok során. A második fe
jezet (Az európai magánjog fejlődése a középkorban) a 
középkori Európa országain keresztül mutatja be a ró
mai jog hatását, intézményeinek továbbélését. A har
madik szerkezeti egység (Az európai magánjog fe jlő 
dése és kodifikálása az újkorban) adja az egyes orszá
gok legszélesebb körű bemutatását. A mű vizsgálódási__
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területe nem korlátozódik Európa földrajzi határaira. A 
negyedik fejezet (Az európai magánjogi hagyományok 
hatása az Európán kívüli államokban) Észak- Közép- 
Amerika, Dél-Afrika és Ázsia országainak európai ha
tású jogi fejlődéséről ad vázlatos képet. A címnek ez a 
fejezet sem mond ellent, hiszen az Európán kívüli te
rületek jogfejlődésének bemutatása az európai (római) 
joghatások figyelembe vételével történik.

Burián László szerint a munka olvasását lassítja a 
nehézkes szöveg, a talán túlzottan is leíró jelleg. A 
rendkívül sok adat és az átfogott földrajzi terület nagy
sága miatt a könyv használatát néhány ábra, térkép 
megkönnyíthette volna. Az európai magánjog fejlődése 
című munka rendkívül hasznos olvasmány a jogot hall
gató és oktató számára egyaránt. Példátlanul tág kite
kintést nyújt a világ főbb jogrendszereire, ugyanakkor 
a tudományos álláspontok, dogmatikai elemzések sem 
hiányoznak a munkából, amely így a gazdag tárgyi tu
dás mellett egy széles látókörű szemlélet kialakításá
hoz is alapul szolgál. A tankönyv, a monográfia és a 
jog-összehasonlító munka ismérveit rendkívül jól ötvö
ző könyv hasznos segítséget nyújt a jog-összehasonlító 
látásmód elsajátítására, igen széleskörű információs is
merettel gazdagítja az olvasót.

2. Giannantonio Benacchio, Az Európai Közösség 
magánjoga2 című művét Fazekas Judit egyetemi tanár, 
a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
oktatója mutatta be. A bemutatáson jelen volt a könyv 
szerzője és annak magyar nyelvű fordítását elkészítő 
Földi András egyetemi tanár az ELTE ÁJK Római Jogi 
Tanszékének oktatója és Csizmazia Norbert PhD hall
gató. A könyv két nagy szerkesztési egységben, az Ál
talános és a Különös Rész keretein belül mutatja be az 
Európai Közösség magánjogának legfontosabb területe
it. Az Általános Rész fejezetein belül előbb ismertetés
re kerül az egységes közösségi magánjog megteremté
sének folyamata, annak legfőbb problémáival. Ezek kö
zül is kiemelte a szerző az egyes jogi fogalmak átülte
tésének nehézségeit, és a belső jog nemzetközi joghoz 
való hozzáigazítását. A közösségi jog és szabályainak 
bemutatását is ebben a fejezetben végzi el a szerző. Fa
zekas Judit méltató szavaiban többször kiemelte a szer
ző és a téma egymásra találását. A közösségi magánjog 
egyes intézményeit bemutató Különös Rész kiemelt fi
gyelmet -  két fejezetet -  szentel a társasági, továbbá a 
fogyasztóvédelmi és szerződési jog szabályainak. Ezt 
követően kerülnek bemutatásra a termékfelelősség, a 
biztosítási tevékenység, a hitelszerződések és a verseny
jog intézményei. A Különös Részt az ipari és a szelle
mi tulajdon védelméről szóló fejezet zárja. A könyv be
mutatása után a szerző külön is megköszönte a fordítók 
munkáját, majd rámutatott arra, hogy a jogösszehason
lítás során a jogász az egyes országok történelmét, kul
túráját is megismeri. A jogharmonizációnak nem célja, 
hogy az egységesítéssel megszüntesse a nemzeti szoká
sokat, tradíciókat. Éppen ezeknek a hagyományoknak a 
megtartásával és a közös jogba való beépítésével kíván 
hozzájárulni az igényeket megfelelően kielégítő közös- 

_ ségi jog megteremtéséhez.

3. Mezey Barna és Szente Zoltán Európai parlamen
tarizmus és alkotmánytörténetr3 című művét Mát hé Gá
bor főiskolai tanár, a BKÁE Államigazgatási Főiskolai 
Kar oktatója mutatta be. A munka az ELTE ÁJK Polito
lógiai Intézete hallgatói számára írott tankönyv, egy ha
sonló című és rendeltetésű munka átdolgozott, kibővített 
változata. Szerkezetileg a mű két nagy részre osztható. 
A Mezey Barna által írt első rész (Alkotmány és képvi
selet a középkori Európában) földrajzi régiók szerint ve
szi sorra a meghatározó szerepet játszó európai államok 
köztörténeti fejlődését, társadalomszerkezetét, igazgatási 
intézményeit. Máthé Gábor a köztörténeti és társadalmi 
fejlődés ismertetését terjedelmileg eltúlzottnak tartotta, 
még akkor is, ha a politológus hallgatók számára ezen 
területek terjedelmesebb tárgyalása indokolt. A részt le
záró két fejezet a középkori alkotmány elemeit és az új
kori alkotmányokhoz elvezető középkori állammodelle- 
ket (rendiség, abszolutizmus) mutatja be.

A Szente Zoltán által írt második rész (A polgári al
kotmányosság kora Európában) történelmi szempontok 
szerint meghatározott első három fejezete a „forradal
mak korát” és a klasszikus parlamentarizmus korszakát 
tárgyalja. Az abszolutista állammodellek bemutatása 
mellett kap helyet Németalföld alkotmánytörténete és az 
angol parlamentarizmus működésének ismertetése. A 
forradalmak korának alkotmánytörténete a németalföldi, 
a francia és a német fejlődés bemutatására koncentrál, 
kiegészülve a skandináv és dél-amerikai államok fejlő
désének vázlatos áttekintésével. A klasszikus parlamen
tarizmus korszakát bemutató és a két világháború közti 
alkotmányfejlődést ismertető fejezet a korábbi alkalma
zott földrajzi szempontok alapján vázolja az európai fej
lődés főbb irányait. A kötetet az Amerikai Egyesült Ál
lamok, Latin-Amerika és a Távol-Kelet alkotmányfejlő
désének ismertetését tartalmazó fejezet zárja.

4. Horváth Barna A géniusz pere, Szókratész, Johan
na4 című munkáját Király Tibor egyetemi tanár, aka
démikus mutatta be. A szerző munkájának újbóli kiadá
sa lehetőséget ad az abban vázolt erkölcsi problémák 
ismételt átgondolására. Király Tibor többször idézett a 
műből, amely a mű középpontjában álló legfontosabb 
fogalmak -  a belső késztetés, a géniusz -  magyaráza
tához nyújtott segítséget. A szereplők bemutatásánál el
sősorban azok közös tulajdonságait, sorsuk hasonlósá
gát próbálta megragadni. Mindketten önként, tudatosan 
vállalták a halált. Személyiségüket az teszi géniusszá, 
hogy mindvégig egy belső erő, egy erkölcsi-emberi zsi
nórmérték irányította tetteiket, az mondta meg, hogy 
mit kell tenniük. Ez tette őket nagy egyéniségekké. Bu
kásukat az okozta, hogy rámutattak a mások tetteit irá
nyító emberi hibákra, gyengeségekre.

5. A Halmai Gábor és Tóth Gábor Attila szerkesz
tésében megjelent Emberi Jogok5 című egyetemi tan
könyvet Kis János egyetemi tanár a Közép-Európai 
Egyetem (Central European University) oktatója mu
tatta be. A munka jelentőségét az adja, hogy az első em
beri jogi tankönyv, amely több szempontból is nagyon 
színvonalas munka. Jól rendezve tárgyalja a témával 
kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, kiváló áttekintést



ad az azokkal kapcsolatos nemzetközi és magyar gya
korlatról. Kis János szerint annak ellenére, hogy a kö
tet megírásán tíz szerző dolgozott, egységes, szerkeze
tileg arányos munka született. A felépítését tekintve két 
nagy egységből álló kötet első része „Az emberi jogok 
általános kérdései" címet viseli. Egy általános alapve
tést követően itt kerülnek bemutatásra az emberi jogo
kat védő nemzetközi egyezmények és azok érvényre ju 
tását biztosító magyar intézmények. A második rész az 
egyes emberi jogokat tárgyalja jelentőségük és törté
nelmi kialakulásuk sorrendjében. A munka a történel
mileg legkorábban kialakult szabadságjogokat elemzi 
részletesen. A „harmadik generációs” jogokkal nem 
foglalkozik, a „második generációs” jogok közül pedig 
mindössze -  utolsóként -  a szociális jogokat tárgyalja.

Kis János kiemelte, hogy az emberi jogok a jogrend 
részei, nemcsak elméleti kívánalmak a joggal szemben. 
A könyv kiemelkedő jelentőségét éppen az adja, hogy 
az emberi jogokon, mint elméleti konstrukciókon túl 
azok jogforrásokban való megtestesülését is bemutatja. 
Nagyszerűen vegyíti a tételes jogot és a dogmatikát, 
megfelelően mutat rá az emberi jogok tételes jogban el
foglalt kiemelt jelentőségére. A mértékadó tankönyv 
nemcsak az emberi jogoknak kiemelt figyelmet szente
lő tantárgyak tanulmányozásához nyújthat segítséget, 
hanem általános alapműként is szolgálhat a jogi tanul
mányok folytatása során. A nagy terjedelmű kötetben 
való eligazodást az annak végén található eset- név- és 
tárgymutató segíti.

6. A Nagy Boldizsár és Jeney Petra által szerkesz
tett Nemzetközi Jogi Olvasókönyvei6 Kovács Péter 
egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem és a Pázmány Pé
ter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kará
nak oktatója mutatta be. A nemzetközi jog oktatásának 
egyik legfontosabb kérdése, hogy hogyan lehet a jelen
kor követelményei, az aktuális problémák és a múlt for
rásaira épülő tananyag között kapcsolatot találni. Eh
hez jelenthet segítséget az olyan tankönyvet kiegészítő 
segédanyag, mint a bemutatott munka. A kiadvány 
nagy előnye, hogy nemcsak forrásokat, dokumentumo
kat, illetve annak szemelvényeit, hanem gyakorlati pél
dákat is tartalmaz a nemzetközi jog egyes problémáira. 
Ennek megfelelően a tantárgy oktatásához hagyomá
nyosan hozzátartozó szerződések, jogszabályok és 
egyéb dokumentumok mellett egyedi jogesetek, fontos 
problémákat bemutató tanulmányok is helyet kapnak a 
kötetben. A bemutató felhívta a figyelmet az egyes do
kumentumok fordításainak nehézségére, az olvasó
könyvi szöveg és a hivatalos -  Igazságügyi Közlöny
ben megjelent -  változat eltérésére.

Az olvasókönyv kiegészítő szerepéhez igazodik, 
hogy az abban szereplő dokumentumok, publikációk a 
tárgy didaktikai rendjének megfelelően vannak össze
gyűjtve, rendezve. A több mint ezer oldalas anyagban 
való eligazodást a bemutatott szervezetek áttekintését 
segítő ábrák, továbbá a kötetben közölt dokumentumok 
listája segíti.

7. A Pesti Sándor és Szabó Máté által szerkesztett 
„Jöjj el szabadság"7 című tanulmánykötetet Pesti Sán

dor egyetemi adjunktus mutatta be. A könyv Bihari Mi
hály alkotmánybíró, egyetemi tanár 60. születésnapjára 
készült ünneplő kötet. Az elmúlt években -  örvendetes 
módon -  újjáéledt az ünnepi kötetek szerkesztésének 
szokása. Jeles személyiségek, kiemelkedő tudományos 
tevékenységet végző tanáregyéniségek előtt tiszteleg
nek pályatársak, egykori tanítványok az itt közölt pub
likációk formájában. A kötetet bemutató társszerkesztő 
rámutatott Bihari Mihály személyének sokoldalúságára. 
Egy személyben tudós, alkotmánybíró, tudományszer
vező és intézményszervező. A szerkesztők az ünnepek
nek ezt a sokoldalúságát kívánták megmutatni. A 
könyvben publikáló mintegy 35 szerző igen széles tu
dományterületet képvisel. A tudományok sokszínűsége 
mellett a pártállás, a kor és a tudományos álláspontok 
különbözősége is változatossá teszi a kötetet. A szerzők 
együttes tisztelgése Bihari Mihály előtt is az ünnepelt 
integratív képességét tükrözi. Az igen sokoldalú kötet 
hét fejezetbe rendezi a publikált tanulmányokat. A kö
tet elején a két szerkesztő, továbbá Kukorelli István al
kotmánybíró és Lengyel László köszönti az ünnepeltet.
A kötetet Bihari Mihály publikációinak jegyzéke zárja.

A rendezvény végén -  rendhagyó, de örvendetes mó
don -  három folyóirat bemutatására is sor került. Az 
1986 után újra induló Jogtörténeti Szemle első számát az 
alapító szerkesztő Révész T. Mihály egyetemi docens 
ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. Fontos előrelépés, 
hogy a budapesti jogi kar mellett a miskolci és a győri 
egyetem is társkiadóként vesz részt a lap megjelenteté
sében. A folyóirat két fő célja, hogy publikációs lehető
séget biztosítson az oktatókon túl kiemelkedő tudomá
nyos eredményeket elérő PhD. és egyetemi hallgatók
nak, továbbá egy minél szélesebb látókörű és magas 
szakmai színvonalú, de mégis olvasmányos jogtörténeti 
folyóirattá váljon. Igen nagyjelentőségű a Romániai Ma
gyar Jogtudományi Közlöny első számának megjelené
se. A folyóirat szerkesztője rámutatott, hogy Romániá
ban a nagy létszámú magyar kisebbség ellenére nincsen 
magyar nyelvű jogi egyetem, néhány egyetemi tantárgy 
oktatása folyik csak magyar nyelven. Az ebből fakadó 
hiányosságokat próbálja enyhíteni az új folyóirat, amely 
egy tudományos színvonalú fórumot tud biztosítani a ro
mániai magyar joghallgatóknak. A folyóirat bemutatá
sának külön aktualitást adott, hogy a hallgatóság között, 
a Nyári Egyetem résztvevőjeként, számos határon túli 
magyar hallgató is helyet foglalt. A Földi András egye
temi tanár szerkesztésében megújult Kari Acta a bemu
tatott folyóiratok közül mind hagyományaiban, mind tu
dományos színvonalában kiemelkedik. Áz új főszerkesz
tő tisztelettel ajánlotta a hallgatóság figyelmébe az ÉL
TÉ Jogi Karának legfontosabb magyar nyelvű tudomá
nyos kiadványát.

A rendezvény végén lehetőség nyílt a bemutatott mű
vek megtekintésére, a szerzőkkel, szerkesztőkkel folyta
tott kötetlen szakmai beszélgetésekre. Az évről évre igen 
nagy érdeklődéssel várt és nagy figyelemmel kísért kari 
könyvbemutató örvendetes módon gazdagítja az egye
tem kulturális rendezvényeinek sorát.

Kelemen Miklós__
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Büntetőjog-történeti 
kiállítás a kassai 

Miklós Börtönben

1 618-tól 1909-ig funkcionált börtönként és a váro
si hóhér lakásaként az a két gótikus polgárház, 
amelyet az 

idők során ösz- 
szeépítettek, és 
nem túl messze 
a dómtól hirdet
te a városi ma
gisztrátus bün
tető hatalmát.
Az 1940-es 
években felújí
tott és 1942-től 
múzeumi célo
kat szolgáló 
épületegyüttes
ben a középkori 
Kassa életére, a 
városi közigaz
gatás fejlődésé
re, az oktatás
ügy és kultúra, 
helyrajz és városfejlesztés emlékeire vonatkozó kiállí
tás mellett a vendégeket leginkább vonzó része a mú
zeumnak a középkori bíráskodást, illetve a hóhér életét 
és tevékenységét bemutató tárlat. A földszinti helyisé
gek egy részében némi tárgyi, de főképpen írásos do
kumentumok kalauzolják a látogatót a 13. századi bí
ráskodásijogtól a pallosjogig vezető, jogtörténeti lég iz
galmas századokon át. Ugyanitt két kis zárka látható, 
melyekbe átmenetileg helyezték el a foglyokat. Az épü
let emeletén található a hóhér lakása, amelyet egy sajá
tos vegyes felfogás szellemében rendeztek be a kiállí

tás szervezői: bútorkiállítástól konyhafelszerelésig szá
mos tárgy dokumentálja az egykori kassai életet. A bör
tönkonyha ad otthont többek között a hóhérok tevé
kenységét illusztráló instrumentumoknak, pl. a hóhér
pallosnak és a 18. századi kivégzőszéknek.

Az inquisitorius eljárás központi elemét jelentő tor
túrának helyet biztosító kínzókamrák a középkori töm- 
löcök szerves részét képezték. A Miklós Börtönben a 
magánzárkák, a fogolycellák és a siralomház is föld 
alatti helyiségek voltak. Az ugyanezen pinceszinten be
rendezett kínzókamra és a benne elhelyezett vallató esz

közök hiteles 
hangulatot köl
csönöznek a lá- 
t o g a t á s h o z .  
S z a k m a i l a g  
ugyan megkér
dőjelezhető a 
büntetés végre
hajtására szol
gáló deres, a 
megszégyenítés 
eszközeként al
kalmazott kalo
da, a kivégzést 
követően a te
tem nyilvános
ságra való kihe
lyezését biztosí
tó kerék és a 
k í n z ó e s z k ö z  

tüskés nyúl együttes kiállítása (mely arra utal, hogy a 
szervezők nem annyira a történeti hitelességre, a szak
mailag pontosan szétválasztott eljárásjogi és büntetés
végrehajtási mozzanatok tükrözésére, sokkal inkább a 
látogatók borzongatására törekedtek). Mindazonáltal 
nyugodtan állítható, hogy a kassai Miklós Börtön kiál
lítása, és maga a meglehetősen ép állapotban lévő mú
zeum belső atmoszférája hihető módon tolmácsolja a 
látogatóknak a középkori büntető hatalom módszereit. 
(Kosice, Miklusova váznica/Pri Miklusove veznici 10/)

-  m  -
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