
történeti szemle

recenziójának mielőbbi megszületése, miként az egész 
mű nyomtatásban való megjelentetése nem várathat so
kat magára, s ezek mentén megkezdődhet a szükségsze
rű tudományos vita, mely végül oda vezethet, hogy a 
szolgabírák 1232. évi megjelenésének hitét eredménye
ző tévedésünk tudományos életünkből és tankönyveink 
lapjairól eltűnik. Ezt támasztja alá Mezey Barna véle

ménye is. miszerint „ezután a munka után senki sem ál
líthatja. hogy Béli kérdései nem helytállóak, s hogy a 
rájuk adott válasz nem hiteles. S azt sem, hogy a továb
bi, az ő eredményeiből következő kérdések nem várnak 
új válaszokra, nem rombolnak le évszázadokig élő szte
reotípiákat.”

Juhász Botond

Gondolatok 
az OTDK döntőjéről, 

a jogtörténeti és 
római jogi tagozat 

üléséiről

Írásom a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia Állam- és 1 ..udományi Szekciójának 
2007. április 24-26. között. Balatonfüreden megren

dezett döntőjéről, l.o altképpen a jogtörténeti és római 
jogi tagozat t '•'cskozásairól kíván az olvasó számára 
néhány szemé meglátással is tarkított, átfogó beszá
molót nyújtan

A / OTDK ’\ és Jogtudományi Szekciójának 
kétévente n :.zett ülései mindig kiemelkedő je 
lentőséggel bíró eseménynek számítanak a hazai jo 
gászképzés életében, hiszen lehetőséget adnak a lehet
séges egyetemi, főiskolai hallgatók tudományos diák
köri kutatásainak bemutatására, elismerésére, ösztönöz
nek a kutatómunka folytatására, elmélyítésére, és így 
előmozdíthatják a jogtudományi pályán való indulást. 
Az idei OTDK-nak. amely mögött is ezek. a megnyitón 
többször hangsúlyozott célkitűzések húzódtak meg. 
úgy gondolom, sikerült felmutatni a magyar jogi diák
tudományos tevékenység magas színvonalát és sokol
dalúságát.

A három balatonfüredi helyszínen párhuzamosan 
zajló, jól megszervezett konferenciát idén a Károii 
Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Kara rendezte. Az OTDK-szekció 19 tagozatának ülé
sein a késő ősszel lezajlott kari konferenciákból to
vábbjutott 247 pályamű, 10 hazai felsőoktatási intéz
ményt képviselő szerzője mutatta be kutatásait, és mér
te össze tudását; összesen közel 700 fő (dolgozatíró, 
konzulens oktató és opponens) vett részt a konferencia 
tanácskozásain.

Az első nap délelőttjén, a regisztrációt követően, a 
megnyitó ünnepségen a rendező egyetem, a jogász 
szakma legfelsőbb szintű képviselői és Balatonfüred 
város alpolgármestere köszöntötték a konferencia rész
tevőit. A szívélyes megnyitó beszédet dr. Máthé Gábor, 
a Károii Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtu

dományi Karának dékánja, az OTDK Állam- és Jogtu
dományi Szakmai Bizottságának elnöke tartotta, amit a 
rendező egyetem rektorának, a Magyarországi Refor
mátus Egyház jelenlévő püspökének, valamint az Or
szágos Tudományos Diákköri Tanács elnökének kö
szöntője. majd a jogász szakma vezetőinek tanulságos 
beszédei követtek. Az ünnepélyes megnyitót a 
TeTraVERSI fuvolanégyes tartalmas műsora zárta. Az 
ebédet és a tagozati zsűrik szakmai tájékoztatását köve
tően pedig elkezdődtek az egyes tagozatok ülései, ame
lyek másnap is folytatódtak. A tudományos munka szü
neteiben, a két este folyamán a résztvevők, a hallgatók 
különféle szórakoztató programokon (jazzkoncert. 
filmvetítés, a Gödöt Dumaszínház előadása) kapcsolód
hattak ki és töltődhettek fel a versenyzés után.

A konferencia tagozatülései meghatározott ütemben 
zajlottak. A dolgozat szerzője negyedórás expozéjában 
bemutatta pályaművét, amit az ötperces opponencia kö
vetett. végezetül pedig a versenyző pár percben vála
szolt az előzetesen megkapott oktatói bírálatra, az op
ponens véleményére és a bírálóbizottság, a hallgatóság 
esetleges kérdéseire.

Az idei OTDK-döntő jogtörténeti és római jogi tago
zatában 20 pályamű szerzője mutatta be tudományos 
diákköri kutatásainak eredményeit, és versenyzett a 
zsűri által odaítélt elismerő díjakért. A bírálóbizottság 
elnöke dr. Révész T. Mihály egyetemi docens (SZE 
ÁJK). társelnöke dr. Molnár Imre professor emeritus 
(SZTE ÁJK) volt. a zsűriben -  kis átalakítást követően 
-  dr. Balogh Judit egyetemi docens (DE ÁJK) és dr. 
Korsósné dr. Delacasse Krisztina egyetemi adjunktus 
(PTE ÁJK) foglalt helyet. A zsűri -  tagságának átalakí
tása és a kezdeti zökkenők gyors rendezése után -  
mindvégig biztosította a tagozatülések gördülékeny és 
tisztességes lebonyolítását, a versenyzés jó  hangulatát 
pedig növelték a bizottság elnökének kedélyes, humo
ros megjegyzései.

A versenyzés magas szakmai színvonalát a tárgyukat 
tekintve rendkívül széles skálán mozgó, igényes, tudo
mányosan megalapozott dolgozatok és több színes, öt
letes expozé adta. A nyolc intézmény hallgatói által írt 
pályaművek között 6 római jogi és 14 jogtörténeti tár
gyú írásmű szerepelt, az utóbbiak szinte mind hazánk 
joghistóriájának egy-egy szeletét dolgozták fel (egy 
dolgozat volt csak teljesen egyetemes jogtörténeti té
májú). A zsűrinek minden bizonnyal nehéz dolga lehe
tett összehasonlítani (és ennek alapján díjazni) a témá
juk szempontjából egymástól néhol meglehetősen távol



Jog
álló. a magyar alkotmány- és jogtörténet, illetve a római 
jog egyes, igencsak elkülönülő szakterületeivel foglal
kozó dolgozatokat.

A pályaműveket bemutató előadások különböző jel
legűek voltak, színvonaluk eltért egymástól. Sokan pro- 
jektoros diavetítéssel egészítették ki beszámolójukat, 
több versenyzőtől viszont e technikai vívmány haszná
lata nélkül is hasonlóan meggyőző és élvezetes előadást 
hallhattunk. Sajnos néhány versenyző nehezen tudta le
győzni izgalmát expozéja folyamán, ám egészen kima
gasló beszámolók is elhangzottak. Kiemelném Képessy 
Imre (ELTE ÁJK) lebilincselő előadását, amely a hall
gatóság gondolatait megmozgatva egy képzeletbeli per 
különféle aspektusaiból vázolta fel dolgozatának tartal
mát. Váradi Ágnes (SZE Á.IK) precíz és tömör, ám pá
lyaművének szinte minden fontos részelemére rávilágí
tó expozéját és Bathó Gábor (ELTE ÁJK) szellemes 
előadását. Lehotay Veronika (ME ÁJK) beszámolója 
jól egészítette ki és foglalta össze pályaművét, Salgó 
László Péter (SZTE ÁJK) expozéjának egyedi témáját 
pedig különösen érdekesnek találtam. Csoór Dorothea 
(ELTE ÁJK) beszámolójával olyannyira felkeltette az 
egyébként kevéssé aktív hallgatóság érdeklődését, hogy 
előadása után kisebb vita is kerekedett.

Az opponensek -  ritka kivétellel -  helytálló és adek- 
vát véleményt formáltak az egyes pályaművekről. Itt 
szeretném kiemelni, hogy véleményem szerint az oppo
nensnek nem szabad abba a hibába esnie, hogy indoko
latlanul. kizárólagosan a hibák feltárásával, megsemmi
sítő bírálattal illesse, ezáltal esetlegesen megalázza a 
versenyzőt: a jó  opponencia vitára ösztönöz, álláspon
tokat ütköztet, legfőbb célja a pályamű jobbítása a dol
gozat szerzőjével való együttműködés keretében. Az 
opponensnek úgy kell elmondania gondolatait a dolgo
zatról. hogy abban a pályamű gyengébb, hiányos része
it bíráló és az írásmű értékes elemeit méltató elemek 
egyensúlyban legyenek. Kellemetlen helyzeteket ered
ményezhet. ha az opponens, félreértelmezve feladatát, 
nem találja meg ezt a kényes egyensúlyt -  ez azonban 
szerencsére csak igen kevésszer fordult elő a tagozat
ülések során.

A jogtörténeti és római jogi tagozatban a legkiválóbb 
teljesítményeket a zsűri a következő díjakkal ismerte el. 
Pozsonyi Norbert (SZTE ÁJK) kapta az I. díjat 
(Daniimul iniuria dátum című dolgozatával; konzulens: 
prof. dr. Jakab Éva). A II. díjat Bathó Gábornak (ELTE 
ÁJK; Az obstrukció elméletben és gyakorlatban, 
1872-1912; konzulens: dr. Mezey Barna) és Papp 
Lászlónak (DE ÁJK: A Btk. XVIII. és XX. fejezetének 
alkalmazása a Debreceni ítélőtáblán 1920-1925 kö
zött; konzulensek: dr. Balogh Judit és dr. Varga Nor
bert) is odaítélte a zsűri. A III. díjat ugyancsak két ver
senyző kapta: Dékány Kinga (SZTE AJK; Magyar vál
tójog a 19. század első felében, különös tekintettel a 
gyakorlatra; konzulens: dr. Homoki-Nagy Mária) és Il
lés István (PTE ÁJK: Fejezetek az örökváltság magyar

országi történetéből -  Zsoldos Ignácz és kortársai ja 
vaslatainak tükrében; konzulens: dr. Szekeres Róbert). 
Több versenyző vehetett át különdíját. A Gödöllői Ki
rályi Kastély Különdíját Váradi Ágnesnek (SZE ÁJK: 
Az atipikus szerződések előzményei a római jogban; 
konzulens: dr. Kállay István), Képessy Imrének (ELTE 
ÁJK; „Pravda zvít'ezí" -  ..Az igazság győz"? A Benes- 
dekrétumok eg\’es kérdéseiről történészi és jogászi 
szemmel, különös tekintettel az ezen szabályok körüli 
máig tartó fontosabb vitákra, és kitekintéssel a szlovák 
és magyar nézőpont közti különbségekre; konzulensek: 
dr. Mezey Barna és dr. Horváth Attila) és Való Viktor
nak (KRE ÁJK; A kormányforma tényezőinek változá
sa 1848-1849-ben: konzulens: dr. Máthé Gábor) ítélték 
oda. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium kü
löndíját Buda Zsuzsanna (SZTE ÁJK: Tabulae 
Pompeianae Sulpiciorum bemutatása és három jogeset 
elemzése, konzulens: prof. dr. Jakab Éva) és Lehotay 
Veronika (ME ÁJK; A zsidótörvények és -rendeletek 
végrehajtása a mezöcsáti járásban, konzulens: dr. 
Stipta István) kapta. Pozsonyi Norbert pedig a Magyary 
Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány Különdíját vehette 
át. A legjobb opponens Juhász Ágnes (ME ÁJK) lett.

A tagozatok ülései a zsűrik döntéshozatalával -  a 
Szakmai Bizottság tanácskozása előtt -  még szerda dél
után befejeződtek, az ünnepélyes díjátadásra pedig a 
konferencia zárónapján, csütörtök délelőtt került sor. A 
díjátadó ünnepségei dr. Máthé Gábor nyitotta meg. be
szédében méltatta a résztvevő hallgatók érdemeit, a 
zsűrik fáradhatatlan és hálátlan munkáját, az értékelés 
nehézségeit, majd megköszönte a nagylelkű támogatók 
hozzájárulásait. A pattanásig feszült várakozás izgal
mát tovább növelte az ezt követő komolyzenei műsor. 
A legkiválóbb dolgozatok szerzőinek és a legjobb op
ponenseknek járó díjak átadását tapsözön kísérte, 
amely jól kifejezte a konferencia résztvevőinek egymás 
iránt érzett elismerését, kölcsönös megbecsülését. Né
hány díjazott versenyző sajnos nem volt jelen a záró ün
nepségen. mert már államvizsgájára készült, vagy rosz- 
szul mérte fel saját képességeit, eredményét. A díját
adás záróakkordjaként dr. Mezey Barna, az Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Ka
rának dékánja átvette a szervező egyetem dékánjától a 
vándorserleget, amely jelzi, hogy a következő állam- és 
jogtudományi OTDK rendezésének megtisztelő felada
tát az ELTE ÁJK látja majd el.

Az idei OTDK döntője, amelyen másodéves joghall
gatóként vettem részt, számomra különösen kellemes 
és gazdag élményeket adott. A konferencia mindvégig 
jó  hangulata, valamint a jogtörténeti és római jogi tago
zat ülésein elhangzott kiváló dolgozatvédések és oppo- 
nenciák végighallgatása folyamán szerzett, remek szak
mai tapasztalatok felejthetetlen emlékek maradnak.

Südi Gergely
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