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élményben gyönyörködhet. Valóban gyönyörködhet, 
mert sok kitűnő tanulmánnyal találkozhat. A 
tudományos élet több generációja találkozik ebben a 
kötetben, s a hadtörténész, jogtörténész, levéltáros 
szakemberek mellett a hatályos jogot kutató és 
oktató személyek is helyet kaptak.

A feldolgozott témák is igen változatosak. Bögöly 
Gyula alezredes, a Kaposvári Katonai Ügyészség 
helyettes vezetője a katonai büntetőeljárás hatályát 
mutatta be Rákóczi korától napjainkig. Czigány 
István hadtörténész konkrétan a Rákóczi-hadsereget 
tárta az olvasó szeme elé, majd Eperjes Krisztián 
ügyészségi titkár a modem jogtudomány módsze
reivel elemezte a Rákóczi-féle katonai büntető 
joganyagot, utána Farkas Gyöngyi főlevéltáros a 
joganyag megszületésének előzményeit tárta fel 
nagy alapossággal. Az előzményeket nagyobb 
távlatban Hautzinger Zoltán büntetőjogász mutatta 
be, míg Herke Csongor, a PTE ÁJK tanszékvezetője 
a Regulamentum Universale tükrében ismertette a 
büntető-eljárásjog történetét 1880-ig. Kardos Sándor 
debreceni tanszékvezető szintén nagyobb távlatok
ban ragadta meg a magyar katonai bíráskodás 16-17. 
századi történetét, Mezey Barna jogtörténész pro
fesszor pedig az ónodi országgyűlésen elfogadott 
katonai szabályzatokat méltatta a jogtörténeti jelen
tőség szempontjából. Odor Imre levéltár-igazgató 
szűkebb pátriája, Pécs 1704. évi feldúlásáról 
emlékezett meg. Pap János nyugalmazott katonai

ügyészségvezető a katonai parancsok büntetőjogi 
relevanciájáról írt, Sléder Judit rendőrtiszti főiskolai 
docens pedig az 1912:33. te. (honvédségi bp.) egyes 
rendelkezéseit elemezte írásában. Tóth András 
egyetemi hallgató az ónodi országgyűlés katonai 
rendtartásait vizsgálta meg eljárásjogi szempontból. 
A kötetet Tremmel Flórián büntetőjogász professzor 
zárta, a Rákóczi-büntetőmodell és a jelenlegi bün- 
tetőmodell összehasonlítását végezve el, fontos 
tanulságokat vonva le az olvasók számára. Az 
előadásokat színesítette Fenyvesi Csaba bün
tetőjogász, docens retorikai élű védőbeszéde II. 
Rákóczi Ferenc szabadságharcos tevékenységének 
védelmében.

Azok számára, akik a katonai büntetőjoggal 
foglakoznak, legyen az anyagi jog vagy eljárásjog, 
ajánlatos, hogy ez a kötet a polcukra kerüljön. 
Először is azért, mert a jogi kultúra fontos pillanatát 
örökíti meg, másodsorban azért, mert primer for
rásközlést is tartalmaz, amely teljes terjedelmében 
nehezen hozzáférhető, harmadszor pedig azzal 
indokolható e kötet megkerülhetetlensége, hogy a 
hadi- és katonai, illetve jogtudományok neves szak
értői gyűltek össze Pécsett, hogy kommentálják, 
valamint méltassák ezt a meghatározó kodifikációs 
állomást, amely a katonai büntető igazságszolgál
tatás fontos dokumentumait testálta az utókorra.

Völgyesi Levente

A z ELTE Történelemtudományok Doktori 
Iskola az utóbbi években rendszeresen 
lehetőséget ad hallgatóinak a bemutatkozásra 

folyóirata (Kiír) és tematikus kötetei által. 
Ugyanakkor a L’Harmattan kiadó gondozásában a 
Doktori Iskola oktatóinak munkái is önálló kötetek
ben jelennek meg a kiadó TDI-könyvek sorozatában. 

***
2006-ban, A múlt feltárása előítéletek nélkül cím

mel látott napvilágot a Doktori Iskola Új- és Jelenkori 
Magyar Történeti Programjának a Tudomány Napja 
alkalmából 2006. november 30-ára szervezett konfe
renciára készített dolgozatokat tartalmazó kötete. A 
hét doktorandusz és a két doktori képzésre készülő 
hallgató által jegyzett tanulmányok többsége tár
sadalomtörténeti és eszmetörténeti jellegű, s olyan, 
eddig nem, vagy kevéssé ismert témákat ismerhetünk 
meg belőlük, mint a szlovák Stefánik tábornok 
portréja vagy a magyar honvédtisztek lánygyer
mekeinek nevelését szolgáló leánynevelő intézet 
működése.

Demmel József Haza és szülőföld antagonizmusa 
című munkájában a szlovák nemzeti panteon egyik 
jelentős alakját, Milán Rastislav Stefánik tábornokot 
mutatja be, aki a magyar olvasók számára nem közis
mert személyiség. A szerző témaválasztása azért is
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érdekesemen, ahogy azt dolgozatának bevezetőjében 
említi. Stefánik személyisége nem hagyható figyel
men kívül a magyar kutatók számára sem. hiszen 
1880-ban az akkori Magyarországon született, és 18 
éves koráig tanulmányait is itt végezte. A mű 
hiánypótló jellegű, hiszen szerzője szerint 2006-ig 
csupán három tekintélyesebb magyar nyelvű cikk 
született a szlovák politikusról. Demmel József rend
kívül aprólékosan, mindenre kiterjedő figyelemmel 
mutatja be a családot, amelybe Stefánik született, és 
hasonló gondossággal rajzolja fel a már tanulóévei 
alatt önálló szlovák nemzeti öntudattal rendelkező 
fiatal portréját, aki kitűnő eredménnyel végezte el a 
szarvasi gimnáziumot, ahová rajta kívül -  398 magyar 
tanuló mellett -  négy szlovák diák járt. Végezetül a 
szerző arra a megállapításra jut, hogy a politikus I. 
világháború alatti szerepvállalása egy organikus 
folyamat tetőzése volt, amelyhez rendkívüli mérték
ben hozzájárult családi környezete és történelme.

Tevesz László Alkotmányosság és nemzetiség -  
Államközösségi és kultúrközösségi koncepciók az 
1840-es évek Magyarországán című dolgozata 
eszmetörténeti megközelítésben tárgyalja az 1840-es 
évek liberális-nacionalista politikai nyelvének 
nemzetépítő fogalmi rendszerét. A szerző a dolgozat 
első részében, a nemzet, a közösség, az állampol
gárság Nyugat-Európában használt fogalmi elemeit 
vizsgálva, feltárja a modem értemben vett politikai 
nemzet definícióját, ezt követően a liberális naciona
lizmus eszmetörténeti előzményeit ismerteti. Részle
tesen elemzi azt a gondolati ellentétet, ami a kor 
embere számára a nemzet és nemzetiség, a kulturális 
nemzet és a politikai nemzet szavakban rejtőzött. 
Széchenyi István és Kemény Zsigmond, Kossuth 
Lajos és Eötvös József gondolatait idézve mutatja be 
a kultúrközösség építésére szőtt terveket, amelyek 
végső célja az volt, hogy a hon nem magyar lakosai is 
politikailag azonosuljanak a magyar alkotmánnyal, 
illetve kulturálisan a magyar nemzetiséggel.

Binder Mátyás „Felébredt ez a nép”. A magyar- 
országi romák/cigányok etnikai-nemzeti önszer
veződési folyamatairól című tanulmánya a hazai roma 
identitás erősítésének módjait mutatja be. A prob
lematika kulturális és politikai dimenzióit tárgyalva a 
szerző megkísérel magyarázatot adni a cigány és a 
roma fogalom közti különbségekre, valamint arra 
kérdésre, hogy a döntően kisebbségi csoportként élő 
cigányság esetében beszélhetünk-e roma nemzetről és 
roma nacionalizmusról. A nemzetközi roma mozga
lom fejlődéstörténetét röviden bemutatva a szerző a 
magyarországi cigányok önszerveződési lehetőségeit 
ismerteti a 19. századtól napjainkig. Kulturális szem
pontból a folyamat fontos elemének tekinti a roma 

— történelmi tudat kialakítását, a nemzeti nyelv megal

kotását, a roma vagy romákról szóló irodalom integ
ráló szerepét és a képzőművészet bizonyos ágait 
(zene, festészet). Végül megállapítja, hogy a roma 
identitás fejlődése kapcsolatban van a többségi tár
sadalommal. ám értékes alternatívát csak a kultúra 
megőrzésével történő egyenrangú társadalmi beépü
lés jelenthet.

Molnár Sándor Károly az „ébredés” fogalmának 
magyar historiográfiáját mutatja be esszéjében, 
amely az egyházak működését tanulmányozók 
számára is értékes ismeretekkel szolgálhat. A nyugati 
protestáns államok „ébredés”-fogalmait bemutatva a 
19. század vonatkozó magyar irodalmát ismerteti, 
gondosan összefoglalva a hazai protestáns egyháznak 
a témával kapcsolatos megnyilvánulásait. A rend
kívül összetett és vallásonként eltérő jelentésű foga
lom értelmezése napjaink eszmetörténészeit is izgal
mas kihívás elé állítja.

Bakó Balázs a gróf Mikes János püspök ellen 
1918-1919-ben folytatott eljárás részleteit ismerteti. 
Az önmagát „ellenforradalmi püspökinek nevező 
szombathelyi egyházi vezető megpróbáltatásait re
konstruáló szerző tanulmányában betekintést nyújt a 
Károlyi-korszak egyházpolitikájába, s a korszakban 
Malcsiner-Persián-perként ismert eseménysorozat 
eddig nem ismert epizódjai is napvilágra kerülnek.

Az Erzsébet királynőhöz fűződő  mítosz értel
mezésére vállalkozott Vér Eszter Virág. A tanulmány 
nemcsak a királynő személyiségjegyeit nevezi meg a 
köré vont mítoszok alapjául, hanem jelentőséget tulaj
donít annak is, hogy magyartanára, Mailáth János 
vezetésével sajátította el a birodalom történetével 
kapcsolatos ismereteket. A „legendák” kezdetét az 
1857-es királyi körutazásra vezeti vissza a szerző, 
ahol a felséges hölgy szabadságszeretete a magyarság 
hasonló lelkűidével találkozott. Erzsébet rendszeres 
magyartanulása is erősítette a magyarok rokonszen- 
vét, és 1866-tól a korabeli sajtó is magasztaló hangon 
írt a királynéról. Erzsébet által sikerült tehát az ural
kodócsaládot a köztudatban elfogadottabbá tenni, hi
szen a magyarok szerették őt képviselőjüknek tudni, 
és sok magánjellegű nyilatkozatát politikai állásfog
lalásként értelmezték, halálának körülményei pedig 
tovább finomították a kultuszát.

Závodi Szilvia Elet a Magyar Királyi Zrínyi Ilona 
Honvédtiszti Leánynevelő Intézetben című munkája a 
hazai katonai oktatás-nevelés egy kevéssé ismert 
intézménytípusát mutatja be. A dolgozat nem a 
megszokott levéltári forrásfeltárás eszközeivel 
készült, hanem az „órai history” segítségével, ezért 
elsősorban az intézeti nevelés folyamatát ismerteti. 
Az 1870-től működő iskola kezdetben honvédtisztek 
leányainak nyújtott szakmát, majd érettségi bizonyít
ványt annak érdekében, hogy tanulmányaik végezté
vel könnyen álláshoz jussanak. A tanulmányi idő alatt 
a növendékek teljes ellátásban részesültek, ám 
életüket szigorú házirend szabályozta, és 1940-től a 
teljes katonai (napi)rendet is bevezették, ami a hét hat 
napján reggel fél héttől este kilencig előírta a tanulók
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tevékenységét. 1946-tól azonban az intézmény nem 
működhetett tovább, ráadásul irattára is megsem
misült a háborúban, a megrongálódott épületben pe
dig 1953-tól egy gyár működött.

Strausz Péter A Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara szervezete és működése a kér világháború 
között című dolgozatában az érdekképviseleteket 
bemutatva nemcsak gazdaság-, hanem társadalom- 
történeti információkat is közöl. A budapesti Kamara 
kialakulását bemutatva részletesen ismerteti annak 
szervezeti felépítését, illetékességét és hatáskörét. 
Betekintést nyerhetünk a Kamara szerveinek (köz
gyűlés, elnöki tanács, szakcsoportok) működésébe. 
Az egyes ügyrendeket áttekintve a szerző összeha
sonlítja a Trianon előtt és után működő Kamara 
tevékenységét is, és részletesen elemzi az 1926:22. te. 
hatását, amely lehetővé tette, hogy a kamarák a 
Felsőházba is küldhessenek tagokat. Különös figyel
met fordít a szerző az 1940-es években bekövetkező 
területváltozások hatásának értékelésére, amikor a 
Kamara komoly egyeztető tevékenységet fejtett ki a 
visszatért területeken működő iparosok és kereskedők 
érdekében. A modern civil szféra előképeinek 
definiált szervezetek azonban 1945 után már nem 
tölthették be szerepüket, ami az egész társadalom 
számára nagy veszteséget jelentett.

A tanulmánykötetet Bernyák Adrienn Az Elnöki 
Tanács és az Országgyűlés helye és szerepe az állam- 
szervezetben 1949-1953 között című dolgozata zárja. 
A szerző sorra veszi az egypártrendszer kialaku
lásához vezető eseményeket, majd az 1949-es alkot
mány rövid bemutatásával felvázolja az emberi- 
állampolgári jogok érvényesülését az új politikai vi
szonyok között. Részletesen ismerteti az Elnöki 
Tanács ügyrendjét és feladatkörét, majd az Elnöki 
Tanács és az országgyűlés hatáskörét veti össze, s 
bemutatja a törvényerejű rendelet alkotásának jelen
tőségét. Végül az Elnöki Tanács és a Minisztertanács, 
valamint a Legfőbb Ügyészség és a Legfelsőbb Bí
róság kapcsolatát ismerteti, áttekintve ezzel az Elnöki 
Tanács működésének minden mozzanatát.

A L‘Harmattan Könyvkiadó által támogatott dok- 
torandusz-konferencia alkalmából megjelent tanul
mánykötetben szereplő dolgozatok mindegyike meg
felel a magas szakmai követelményeknek és témájuk 
sokrétűsége, újszerűsége miatt a szakemberek szá
mára is hasznos forrásul szolgálhatnak.

***
2006-ban a Doktori Iskola oktatóinak is több nívós 

tanulmánykötete látott napvilágot a L’Harmattan Kia
dó TDI-könyvek sorozatában. A Gergely Jenő által 
szerkesztett sorozat kötetei egy-egy téma köré cso
portosított dolgozatokat tartalmaznak, a magyar mel
lett angol, német, francia, olasz nyelven, sokszínűbbé 
téve ezzel a doktori oktatási program tematikáját.

A Gergely Jenő tanulmányait tartalmazó Being 
Hungárián, Cliristian, European című kötet egy 
kivételével idegen nyelvű esszéket kínál az olvasónak 
az egyháztörténet, a keresztényszocialista eszmekor 
és a politika világából. Megismerhetjük belőle a 
hazánk és a Szentszék közötti diplomáciai kapcsolat 
fejlődését, napjaink egyházpolitikáját, a 20. század 
elejének keresztényszocializmusát, és bepillantást 
nyerünk a Horthy-korszak politikájába is.

A Fejezetek az új-és jelenkori magyar történelem
ből című kötetben a Doktori Iskola fiatal oktatóinak 
publikációi kapnak helyet. Csapó Csaba, Dobszay 
Tamás, Varga Zsuzsanna és Zeidler Miklós a 19-20. 
század egy-egy kevéssé ismert eseményét vagy 
személyiségét mutatja be igényes tanulmányokban. 
Dobszay a kései rendiség időszakának politikai 
intézményeit és a választások menetét ismerteti, 
témájának érdekességét azzal fokozva, hogy kitér 
egy-egy megyei választás problematikusabb esemé
nyeire is. Csapó Csaba dolgozatában a szegedi királyi 
biztosságról közöl új adatokat; megismerhetjük 
Ráday Gedeon életét, a szegedi várbörtön minden
napjait és az eljáró bíróságok működését is. Zeidler 
Miklós a trianoni békeszerződésnek a nemzetiségekre 
és a társadalomra gyakorolt hatását mutatja be, külön 
fejezetet szentelve az irredentizmus kultuszának, míg 
Varga Zsuzsanna a Kádár-korszak agrárkérdését, 
különösen a termelőszövetkezetek változó helyzetét 
vizsgálja. A kötet zárásaként Varga a fiatal kutatók 
számára hasznos kutatás-módszertani tanácsokat 
fogalmazott meg, amelyek minden tudományterület 
kutatói számára követendőek lehetnek.

Szintén 2006-ban látott napvilágot az Autonomien 
in Ungarn 1848-2000 című, német nyelvű kötet, 
amely Cieger András, Gergely Jenő, Igáncz Károly. 
Kardos József, Rácz Kálmán, Réfi Attila, Strausz 
Péter és Zachar Péter Krisztián együttműködésének 
eredménye. Az autonómia fogalmának több aspek
tusát mutatja be a kötet: a szerzők a hazai poli
tikatörténet változásait követve azt vizsgálják, hogy 
az autonómia vagy a centralizáció milyen esetekben 
(pl. Fiume kérdése, az 1989 előtti és utáni városi igaz
gatási rendszer) volt a hazai igazgatás-szervezés fő 
kérdése. Az autonómia jelenségét a köztestületekre 
kiterjesztve a szerzők a hazai egyházak, egyetemek és 
szakmai kamarák önállóságát is áttekintik.

A fenti kötetekkel a L‘ Harmattan kiadó egy sorozat 
folytatását nyújtja az olvasóközönségnek, amelynek 
előző kötetei (Horn Ildikó: Tündérország útvesztői; 
Politika és házasság-menyegzőre hívogató levelek a 
16. századi Erdélyből) is magas színvonalon kínálják 
tartalmukat a társadalomtudományok iránt érdek
lődőknek.

Kiss Bernadett
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