
'A  kivonalokat A szerzők az OTDK szervező bizottságának 
kérésére a konferencia -kiadvány számára készítették.

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
-  Témavezető: dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár

2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
-  Témavezető: dr. Szádeczky-Kardoss Irma. CSc, az ÉLTÉ ÁJK 
tiszteletbeli tanára

1 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar -  Té
mavezető: dr. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár

4 Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar -  Témavezető: 
dr. Balogh Judit egyetemi docens

5 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar -  Témavezető: 
dr. Szabó István egyetemi docens

h Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar -  Téma
vezető: dr. Szekeres Róbert egyetemi adjunktus 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
-Témavezetők: dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, 
dr. Horváth Attila egyetemi docens 

s Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar -  Téma
vezető: dr. Peres Zsuzsanna egyetemi adjunktus 

9 Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar -  Témavezető: 
dr. Stipta István intézetigazgató, egyetemi tanár 
Pécsi Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar -  Téma
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vezető: dr. Herger Csabáné egyetemi docens 

"  Debreceni Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar -  Témaveze
tők: dr. Balogh Judit egyetemi docens, dr. Varga Norbert egyete
mi tanársegéd

12 Szegedi Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar -  Té
mavezető: dr. Ruszoly József egyetemi tanár

13 Eötvös Loránd Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar 
-  Témavezető: dr. Horváth Attila egyetemi docens

14 Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Témavezető: dr. Máthé Gábor intézetvezető egyetemi docens

15 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar -  Té
mavezető: dr. Jakab Éva tanszékvezető egyetemi tanár

"'Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar -  Té
mavezető: dr. Jakab Éva tanszékvezető egyetemi tanár 

1 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar -  Téma
vezető: dr. Jakab Éva tanszékvezető egyetemi tanár 

ls Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 
-Témavezető: dr. El Beheiri Nadja tanszékvezető egyetemi do
cens

19 Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar -  Témavezető: 
dr. Szabó Béla tanszékvezető egyetemi tanár 

:o Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 
Kar -  Témavezető: dr. Kállay István egyetemi docens

Alkotmánytörténeti 
konferencia az  

osztrák-magyar kiegyezés 
140. évfordulója 

alkalmából

A  Gödöllői Királyi Kastély Kht. és az MTA Jogtör
téneti Albizottsága 2007. május 25-én nemzetkö
zi alkotmánytörténeti konferenciát szervezett, 

amelynek fő témáját a dualizmus államának egyes érde
kes aspektusai képezték. A konferenciára az esemény
hez méltó, egyben az Osztrák-Magyar Monarchia tör
ténetéhez szorosan kapcsolódó helyszínen, a Gödöllői 
Királyi Kastély helyreállított barokk színházában került 
sor.

A konferencia kezdetén a résztvevőket köszöntötte 
Gödöllő város alpolgármestere, majd a kastélyt kezelő 
kht. igazgatójaként, egyben főszervezőként Révész T. 
Mihály. Az előadások tematikájukban kapcsolódtak az 
1867. évi kiegyezés után létrejött államszervezethez, de 
a szorosan vett alkotmánytörténeti előadásokon kívül 
államelméleti és magánjog-történeti előadások is gaz
dagították a kínálatot.

Máthé Gábor A dualizmus állama címmel tartotta a 
bevezető előadást, amelyben rámutatott a közjogi 
konstrukció egyediségéből és a történelmi helyzet sajá
tosságaiból adódó vitákra az osztrák és a magyar köz
jogászok között. A közös minisztériumok és a közös 
minisztertanács problematikáján kívül kitért a 
Pragmatica Sanctióban kinyilvánított egység és osztha- 
tatlansáa közjogi következményeire is. Kimutatta, hogy 
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ennek ellenére a Magyar Királyság nem csupán egy 
önálló tartománya volt a Habsburgok birodalmának, 
hanem önálló államisággal rendelkezett.

A közjogi problémák alapos bemutatásához kapcso
lódott Kajtár István A dualizmus jogi kultúrtörténeti le
nyomatai című, talán kevésbé jogi. mint inkább kultúr
történeti előadása. A „császári és királyi" jelző jelenté
sétől, a horvát-magyar kiegyezés szimbólumokban való 
megjelenésén át a korszakot mindkét országrészben jel
lemző reprezentatív épületek szimbolikájáig érdekes 
példákkal szemléltette. A szimbólumokban különösen 
gazdag katonai hagyományok, a közös hadsereg eskü
szövegei, a hadilobogók egymástól való. apró eltérései
nek szimbolikus jelentősége után megismerkedhettünk a 
dualizmus korának sajátos magyar „ellenszimbólumai- 
val" is: Kossuth Lajos és II. Rákóczi Ferenc kultuszának 
kiteljesedésével.

A következő előadást Balogh Judit tartotta, kevésbé 
közjogi jellegű, de nem kevésbé érdekes témában. Kö
zös érdekli iigi-ek a dualizmus rendszerében címmel. 
Bemutatta ennek az ügycsoportnak a célszerűségtől ve
zetett kialakulását és folyamatos átalakulását, a közös 
bank és a külkereskedelem mellett kitért az előbb közö
sen. majd külön intézett vámügyekre, végül a közösen 
kezelt államadósság problémájára.

Thomas Simon igen érdekes előadásában a dualiz
mus államszervezetének rendszertani besorolásáról ér
tekezett (Staatenverbindungen um 1867). Ennek kereté
ben ismertette a Jelűnek által felállított államszervezeti 
kategóriák főbb jellemvonásait, az igazgatási szövetsé
gektől az államszövetségen és a reálunión át a szövet
ségi államig. Vizsgálódásába a reáluniónak tekintendő 
Osztrák-M agyar Monarchia sajátosságai mellett be
vonta a szintén számos rendszertani problémát felvető 
Német Szövetség, majd az Észak-német Szövetség 
problematikáját is.



lörléneti szemle

Szabó István előadásában (A végrehajtó hatalom 
gyakorlása a Monarchia két államában) a kettős állam- 
szervezet végrehajtó hatalmának összefonódását és 
egyben elkülönülését mutatta be. A végrehajtó hatalom, 
azon belül is a király és a miniszterek felelősségét vizs
gálta egy olyan közjogi konstrukcióban, ahol a közös és 
a közös érdekű ügyeket részben a két kormány látta el 
a rájuk vonatkozó nemzeti, azaz különbözően megfo
galmazott törvények és felelősségi rendszer alapján.

Wilhelm Brauneder az osztrák 
alkotmánytörténet egyik fontos ál
lomását. az osztrák császári cím 
1804. évi létrejöttét ismertette (Dér 
österreichische Kaisertitel). Kimu
tatta, hogy ez a cím a letenni kény
szerült német-római császári cím 
pótlására született, de még annál is 
kevésbé rendelkezett területi kötő
déssel. s egyértelműen a Habsbur
gok dinasztikus címe volt. nem 
rendelődött hozzá konkrét territóri
um. hanem a mindenkori Habs- 
burg-uralom alatti területek jelölé
sére szolgált.

Mezey Barna Az igazságügyi 
politika kialakítása a kiegyezés 
rendszerében című előadása rávilá
gított a frissen önállóságot nyert 
magyar politikai élet és az önálló, felelős kormányzás 
nehézségeire. Néhány igen szemléletes anekdota kap
csán szólt Horvát Boldizsár, a polgári származású igaz
ságügyi miniszter magyar jogpolitikál és kodifikációt 
formáló tevékenységéről és ezen keresztül a dualizmus 
magyar jogpolitikájának megteremtéséről.

Ruszoly József a kiegyezés peremén lejátszódott 
eseményekről, az erdélyi választójog alakulásáról nyúj
tott képet előadásában (Válaszúik és választások Er
délyben. 1X66-1X72). egyben forrásokat is a hallgató
ság rendelkezésére bocsátva. Az 1848. évi népképvise
leti választójogtól a kiegyezést követő egységesítésig 
követte végig az erdélyi országgyűlések választását és 
lefolyását.

Révész T. Mihály igen élvezetes előadásában (A ki
egyezés a magyar politikai sajtó tükrében) a kiegyezést 
követő és részben az azt megelőző korszak sajtóéletét, 
az egyes vezető politikusok sajtóval kapcsolatos maga

tartását vizsgálta: Kossuth Lajos és Deák Ferenc ilyen 
szempontú összehasonlítása igen érdekes tanulságokkal 
szolgált. Előadása második felében Révész T. Mihály a 
sajtóigazgatás és a sajtóvétségek szankcionálásának 
kérdésével foglalkozva rávilágított a szabad és színvo
nalas sajtó fontosságára az alkotmányos államberen
dezkedés megvalósításához.

Homoki-Nagy Mária A magánjogi kodifikáció és a 
kiegyezés című előadásában igen sok példán keresztül 

érzékeltette azt a ..küzdelmet”, amely 
az Osztrák Polgári Törvénykönyv és a 
magyar szokásjog között zajlott le a 
19. század második felében Magyaror
szágon. Az ősiség eltörléséből és az 
ezáltal talaját vesztett vagyonjog átala
kításának kihívásából kiindulva kimu
tatta, hogy a magyar szokásjog fejlő
dőképes volt, s az osztrák magánjog
nál dogmatikailag kevésbé tisztán, de 
nagyon pragmatikus módon, azonos 
jellegű ügyekben azonos eredményre 
vezetett.

Christian Neschwara Österreichi
sche Recht in Ungarn című előadása 
különösen tanulságos volt: egy oszt
rák jogtörténész szemszögéből vizs
gálta a magyar jog befogadó készsé
gét és az osztrák jog fejlesztő szere

pét. Az oktrojált, de korszerűbb osztrák joghoz való vi
szony bemutatása után az Országbírói Értekezlet ered
ményeit ismertette egy külső szemlélő szemével.

A konferencia érdekes kiegészítését, egyben lezárá
sát jelentette a japán származású Rei Yashiki előadása 
(Modernisiernng dér Staatsidee von Meiji-Restauralion 
[1X67] bis japanische Reichsverfassung [1899], unter 
besonderer Beriicksichtigung des Verháltnisses zu 
Österreich-Ungarn und Európa). Elvonatkoztatva a 
dualizmus konkrét kérdéseitől, hazájának alkotmány- 
történetébe. a japán állam és állami ideológia moderni
zációjába engedett betekintést.

A konferencia egy napba sűrített, igen tömör prog
ramjával alkalmas volt arra. hogy az osztrák és magyar 
egyetemi hallgatókat is magában foglaló hallgatóság 
bepillantást nyerhessen a dualizmus kutatásának jelen
legi állásába.

Frey Dóra

A gödöllői kastély színházterme

•  2 0 0 7 .  f e b r u á r  1 - j é n .  az E g y e t e m i  K ö n y v t á r  D í s z 

t e r m é b e n  nyílt meg a Diákokból professzorok. Vá
logatás az Eötvös Loránd Tudományegyetem törté
netéből című k i á l l í t á s ,  amelynek anyagát Kissné 
Bognár Krisztina, az Egyetemi Levéltár m unkatár
sa válogatta. A tárlat az ELTE több mint 350 éves 
történetének legfontosabb iratanyagait, tanácsülési 
jegyzőkönyveit, a tudományos fokozatok megszer
zését tanúsító nyilvántartásokat, az egyetem  épüle
teit. az olt oktató professzorok munkásságát és az

HÍREK
egyetemi hallgatók, valamint a diákélet dokum en
tumait mutatja be -  többek között az egyetem Páz
mány Péter által 1635-ben kiadott alapító levelét, a 
M ária T erézia által kibocsátott D iplom a 
Inauguralét, az Egyetem nagy szabadalomlevelét, 
az 1780-ban adom ányozott kari pecséteket, az 
1848-as egyetemi nagypecsétet.
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