
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.
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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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