
Tudományos Diákkör
az ELTE 

Magyar Alkotmány-
és Jogtörténeti Tanszékén

Egy tanszék arculatát, hallgatókkal formált kapcso
latait alapvetően meghatározza a tudományos 
diákkör, amely egyszerre fóruma az érdeklődő hall

gatóknak és a jövő tudományos utánpótlásának. Az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Alkotmány
é i Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre több 
mint 30 éve folyamatosan működik. Szervezését a 
diákköri titkár végzi, a demonstrátorok segítségével, 
jelenleg dr. Képes György tanársegéd patronálásával. 
Tevékenységi köre az OTDK és a helyi konferenciák 
koordinálására és a tanszéki diákélet szervezésére terjed 
ki; ez utóbbi tevékenységfajta alkotja feladataink 
törzsét: a tdk ülések megszervezését és a TDK Híradó 
című folyóirat szerkesztését.

A jogtörténeti diákkör két okból is speciális 
helyzetben van. Egyrészt az elsőéves hallgatók a 
jogtörténettel és a jogtörténeti diákkörrel találkoznak 
először egyetemi tanulmányaik során. így a tdk 
meghatározó eleme a tudományos diákélettel kapcso
latos kép kialakításában. Másrészt a tantárgy alapozó 
jellege és kétszemeszteres oktatása elvileg behatárolja a 
megszólítandók körtét.

A diákkör rendezvényeinek látogatottsága az előző 
három évhez viszonyítva folyamatosan növekszik; 
mára a rendes üléseken átlagosan 45-50 fő vesz részt, 
ebből 15-20 fő az állandó résztvevő. A tudományos 
diákkör funkciója nem csak az ismeretterjesztésre terjed 
ki, hanem az elsős hallgatóknak alternatívát nyújt a 
tömegképzés korában egy szűkebb. baráti csoportban 
való részvételre, ahol a felsőévesek tapasztalataik és 
információk átadásával segítik őket, amelyekkel könnyebb 
eligazodni az egyetemi életben, illetve barátságok létre
jöttéhez járulhat hozzá. A jogtörténet iránti mélyebb 
érdeklődést a törzstagok számának növekedése jelzi; 
rájuk lehet alapozni a tanszéki demonstrátorok és a 
jövőbeni kutatók utánpótlását.

A 2004/2005-ös tanév őszi szemeszterében hat ren
des és három kihelyezett ülést szervezett a diákkör, ere
detileg tudatos tematikával, amelytől azonban a tdk 
titkár személyében történt változás következtében 
eltért. Az évnyitó megbeszélést követő előadásokon dr. 
Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár a középko
ri tömlöcökről. Pap Sándor korábbi diákköri titkár a 
börtönrendszerekről és dr. Horváth Attila docens a 
börtöntetoválásokról tartottak előadást. Az ezeket 
követő alkalmakkor dr. Képes György tanársegéd az 
amerikai elnökválasztások rendszerét és történetét, dr. 
Tóth Béla nyugalmazott főlevéltáros a levéltárban 
történő kutatás rejtelmeit ismertette az érdeklődőkkel.

A kihelyezett üléseket rendkívüli érdeklődés övezte, 
előadásonként 60-70 főre kellett korlátozni a létszámot.
A SOTE Élettani Intézetében igazságügyi-orvossza- 
kértői boncoláson vettek részt a diákkörösök. a Terror 
Háza Múzeumban dr. Horváth Attila tartott vezetést, a 
Művész Art moziban pedig zártkörű filmvetítésen a 
Temetetlen Halott című film megtekintését követően dr. 
Zinner Tibor, a Legfelső Bíróság főosztályvezetője az 
1956 utáni koncepciós perek, és a Nagy Imre-per rész
leteit tárta fel a diákkör tagjai előtt. Ez utóbbi előadás 
egy közel két órás, tanulságos beszélgetéssel zárult. A 
szemeszter utolsó tdk ülésén a tanszék öt demonstráto
ra osztotta meg vizsgaidőszakkal kapcsolatos tapaszta
latait, az első félévüket záró hallgatókkal.

A bővülő érdeklődésre építve a következő szemeszter
ben a tdk működése átalakul: a mindennapi feladatok 
ellátásának megkönnyítésére egy működési tervet 
szándékoznak létrehozni, illetve az előadások tematikáját 
tovább fejleszteni: két-két büntető- és magánjogi előadást, 
egy közigazgatás-tudományit, valamint ezekhez kapcso
lódóan egy Parlament- és börtön látogatást. További 
újdonságként -  régi hagyományokra alapozva -  egy 
vitakört is szerveznek: a szemeszter elején. A tanszék 
honlapjára előzetesen elhelyezett irodalom alapján a tdk- 
sok egy megadott témakörben felkészülhetnek, és 
tanáraikkal együtt ezt megvitatják. A diákkörhöz kapcso
lódóan két szeminárium is indul: Dr. Tóth Béla 
Jogtörténeti kutatás a levéltárban címmel indít fakultatív 
előadást. E tárgy keretében a Fővárosi Levéltárba látogat
nak el a hallgatók, ahol az első kutatás elkezdéséhez vagy 
akár az évfolyamdolgozat elkészítéséhez kaphatnak tám
pontokat a tanár úrtól. A legjobbaknak az intézmény, 
kutatási lehetőséget biztosít. A másik fakultáció a nyáron 
megrendezendő rothenburgi konferenciára kerülő dolgo
zatok elkészítéséhez nyújt segítséget, és egyúttal itt 
történik a megfelelő munkák kiválasztása is. Mindkét 
előadás a tanrendben meghirdetett, kreditpontot érő 
kurzus lesz.

Havonta megjelenő belső terjesztésű folyóiratát a 
diákkör három évtizedes hagyomány folytatásaként 
indította ismét útjára. 2004. októberétől decemberig 
három szám jelent meg. A lapot Mohácsi Barbara tdk 
titkár szerkeszti, a cikkeket és tanulmányokat demon
strátorok írják. A következő szemeszterben szeretnénk 
ismét bevonni a tédékásokat is a munkába. Minden 
számban bemutatnak a diákkörös újságírók egy-egy 
tanárt a tanszék munkatársai közül

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
helyi fordulóját az egyetemi diákkörök szervezik meg.
Az idei évben a Nemzetközi Magánjogi Tanszékkel 
közösen tartotta a diákkör a kari válogatót. A Magyar 
Állam-és Jogtörténeti tanszékről az alábbi dolgozatok 
jutottak tovább: Ábel Csaba: Cum viribus unitis, 
Integrációs törekvések a közép-európai alkot
mánytörténetben; Kiss Bernadett: A somlói bortermelés 
jogi szabályozása a kezdetektől napjainkig; Frey Dóra:
A szabadságvesztés-büntetés kezdetei Magyarországon 
és a német területeken; Lovas Lilla: Személyhez fűződő
jogok a két világháború közötti szerzői jogban; Beke-__
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Martos Judit: Az Erzsébet-királyné gyilkosság 
jogtörténeti aspektusai, különös tekintettel a Lucheni- 
perre. Mohácsi Barbara: A büntetőtörvénykezés és a 
büntetés-végrehajtás Debrecenben a 18-20. században, 
különös tekintettel a Debreceni Királyi Törvényszéki 
fogház működésére.

A diákkörnek nem csak egyetemen belüli kapcsolata 
van más diákkörökkel, hanem -  a tanszék kapcsolatain 
keresztül -  a jénai egyetem jogi karának hallgatóival is 
találkozunk minden évben, egy közös szemináriumon. 
Evenként váltakozik a helyszín, és a téma. Egyszer 
Németországban, egyszer itthon találkozunk.’ Az 
előadásokon fiatal oktatók, PhD hallgatók és a diákkör 
kiválasztott tagjai (felsőbb éves hallgatók) adják elő a 
saját maguk által kutatott anyagokat, német nyelven.

Ebben az évben alapította Bathó Gábor demonstrátor 
az Angol-Magyar Jogtörténeti Kollégiumot, amelynek 
fő célkitűzése a tanszék angol nyelvű diákkapcso
latainak építése. Ennek keretén belül előadókat hív meg 
a diákkör, hogy a common law rendszerét mutassák be 
a hallgatóiknak.

A diákkör működése a tanszék tanárainak és 
előadójának Magyariné Horváth Ágnesnek önzetlen 
segítsége nélkül nem valósulhatna meg. A folyamatos 
munkához az anyagi forrásokat pályázatok útján próbál
ja megszerezni a titkár. A diákkör azonban nem létezne 
a hallgatók, a „tédékások” nélkül, akik hétről-hétre, este 
hatkor megjelennek üléseiken, és friss lelkesedéssel 
ösztönöznek a további munkára.

Pafféri Zoltán

XXVII. Országos 
Tudományos Diákköri 

Konferencia -  Győr

A XXVII. Országos Tudományos Diákköri Kon
ferencián. Győrben, a Magyar Állam- és Jogtörténeti
Szekció I—II., és az Egyetem es Jogtörténet és
Római Jog Szek ció  tagozatain 2005. március
21-23. között az alábbi témák kerültek bemutatásra:

MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNET I.
(Általános rész)

1. Medve József: A mezei rendőrségi törvény ( 1840. 
évi IX. te.) alkalmazása Békés vármeavében 
(1840-1846)

2. Kiss Bernadett: A somlói szőlő- és bortermelés 
szabályozásának jogi keretei a kezdetektől nap
jainkig

3. Lovas Lilla Jú lia : A szem élyhez fűződő jogok  
a két világháború közötti magyar szerzői jog
ban

4. Gál László: Az 1922-es választójogi rendelet 
demokratikus kritikája
K adnár Eszter: Az özvegy jogállása a magyar 
jogtörténetben, különös tekintettel a XIX. szá
zadra

6. Csuha András: Bányajog és bányaművelés a 
magyar középkorban. Körmöncbánya és 
térségének bányászata a kezdetektől a XVI. 
század végéig

7. Bóka Zsolt: Polgári peres eljárás a Corpus Juris 
Hungariciben az államalapítástól a mohácsi 
vészig

8. Keller Orsolya: Válóokok és a válás Békés vár- 
—  m egyében(1815-1845)

MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNET II. 
(Büntetőjog)

1. Kosa Teodóra: A fiatalkorúnkra vonatkozó bün
tetőjogi szabályozás 1517-1908 között Magyar- 
országon

2. Mohácsi B arbara: A büntetőtörvénykezés és a 
büntetés-végrehajtás Debrecenben a 18-20. 
században, különös tekintettel a Debreceni Királyi 
Törvényszéki Fogház működésére

3. Tóth Hajnalka: A bűnvádi perrendtartás
4. Szalóki Gergely: A Csemegi Kódex büntetési 

rendszere
5. Frev Dóra: A szabadságvesztés-büntetés kezdetei 

Magyarországon és a német területeken
6. Borbély Tamás: A tábori mozgó vésztörvényszék 

ítélkezése 1849-ben
7. Ivanits Viktor Miklós: Az erőszakos közösülésre 

vonatkozó anyagi jog i szabályok a magyar 
jogtörténetben és gyakorlati alkalmazásuk 
1876-1886 között a Pécsi Királyi Törvényszék 
ítélkezésének tükrében

8. Beke-M artos Ju d it: Az Erzsébet királyné 
gyilkosság jogi aspektusai különös tekintettel a 
Leuchen-i tárgyalásra

9. Vincze Laura: Benkó Sisa István, az utolsó 
Nógrád megyei betyár perének története, az 1870- 
es években

10. Eördögh Dávid: Népbíróságok, népbíráskodás 
Magyarországon

EGYETEMES JOGTÖRTÉNET 
ÉS RÓMAI JO G

1. Trencsényi Norbert: A 2. világháború tenger
alattjáró-csatái a nemzetközi egyezm ények  
tükrében

2. Ábel Csaba Cum viribus unitis. Integrációs 
törekvések a közép-európai alkotmánytörténetben

3. Csiszár Adrienn ELTE ÁJK A diké fogalma az


