
történeti a m ié

ismereteket. A hét folyamán szervezett vitakör égető 
jövedelempolitikai-igazságossági kérdésekkel fog
lalkozott. Az egész napos program foglalkozott a 
környezetvédelem egy Türingiát közvetlenül érintő 
kérdésével, az erdőket veszélyeztető magasfeszült
ségű vezetékekkel.

F iata lko rúak büntetése, m egtorlás, 
kito loncolás

Héráid Döring, a szövetségi közigazgatási bíróság 
menedékügyekért felelős szenátusának bírója 
Flüchrlinge aus elem Irak und ihr Schutz vor 
Abschiebung (Iraki menekültek és a kitoloncolással 
szembeni védelmük) címmel tartott előadást. A pro
fesszor beszámolt a Közel Keleten tett tanulmányútja 
során szerzett élményeiről is.

A hallgatók egy csoportja kutatást végez a türingiai 
fiatalkorúak büntetés-végrehajtása témájában; a hét 
folyamán ennek eredményeiről is beszámoltak az 
érdeklődőknek. Ezt követően Günther Jerouschek pro
fesszor az Ótestamentumban előforduló büntető 
fenyítésről (peinliche Strafe), magánháborúról tartott 
előadást.

Jog, m édia , szórakozás

Nagy érdeklődés övezte az elsa szervezete által 
szervezett, a büntetőeljárás menetét az érdeklődő nyil
vánosságnak bemutató programot. Az eljárást a népsze
rű Barbara Salesch bírónő vezette, aki hétről hétre látható 
az egyik kereskedelmi televízió műsorában, amelyben a 
résztvevők bírósági tárgyalást imitálnak. Az előadást 
követően vitát rendeztek, amelynek vitaindító kérdése 
..Bírósági televíziózás -  Pro és kontra” volt.

Összegzés

Az egyetem rektorának szavaival élve: „talán nem 
egy új, azonban erőteljesebb, öntudatosabb, és a bolo
gnai rendszer, [...] a globalizáció, valamint az állam, a 
társadalom és az egyetem viszonyának alapvető újra
rendeződése időszakában az iránymutató egyetem típu
sának megvalósítása -  ez az a feladat, amelynek érde
kében a Friedrich Schiller Egyetem a 450. évfordulóból 
2008-ban energiát kíván meríteni.”14

Ez a törekvés volt nyomon követhető az egyetem 
történetét, tudományos munkáját, múltját, jelenét és 
jövőjét a tudományos világnak és minden érdeklőnek 
bemutató programokon.

Csoór Dorothea

Jegyzetek--------------------------------------------------------
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<IXt>
Dr. Völgyesi Levente 

PhD-értekezésének vitája

A z ELTE Állam- és Jogtudományi Karának 
Tanácstermében 2008. október 15-én rendezték 
meg Dr. Völgyesi Levente Városi alkot

mányosság az újkori Magyarországon című doktori 
értekezésének nyilvános vitáját. Az ülést Dr. Ficzere 
Lajos professzor emeritus (ÉLTE ÁJK), a Bizottság 
elnöke nyitotta meg. A Bizottság tagjai: Dr. Balogh 
Elemér egyetemi tanár (SZTE) és Dr. Stipta István 
egyetemi tanár (ME). Az ülés kezdetén a Bizottság 
elnöke felkérte Balogh Elemért ajelölt szakmai életraj
zának rövid ismertetésére. Balogh Elemér a bemutatás 
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során kitért a jelölt eddigi széles körű kutatási 
területeinek ismertetésére is.

A doktori értekezés nyilvános vitáján a Szerző rövi
den ismertette az értekezését, és összefoglalta azokat a 
szempontokat, amelyeket a kutatása során követett; 
elsősorban a városok jogállásával és a különböző 
városok egymással való kapcsolatával kívánt -  leíró jel
leggel -  foglalkozni. A kérdést igyekezett komplexen, 
sokoldalúan vizsgálni, hogy ezáltal használható 
következtetésekre juthasson.

A Bizottság elnöke ezután röviden bemutatta a dok
tori értekezés opponenseit, Dr. Kajtár István egyetemi 
tanárt (PTE) és Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm egyete
mi tanárt (PPKE), majd felkérte őket az opponensi 
véleményük ismertetésére.

Dr. Kajtár István elmondta, hogy a jelenleg ismeretes 
városi közjogi szintézisek vagy régiek, vagy ha újab-
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Jog
Ickléneli szemle V ___ J

bak, akkor csak részleges forrásokon alapulnak. 
Kiemelte, hogy a Jelölt munkája az adott témakör eddi
gi legteljesebb tudományos igényű összefoglalása. 
Megjegyezte, hogy a disszertáció forrásbázisa átfogó, 
szakirodalma teljesnek mondható, és üdvözlendő a 
primér források kiemelt használata. Külön kiemelte, 
hogy nagyon imponáló az egyéni levéltári kutatások 
beépítése a dolgozat anyagába. Opponens szerint a dol
gozat a disszertációval szemben támasztott összes for
mai követelménynek hiány nélkül megfelel. A dolgo
zatban a téma szempontjából megvizsgált városok 
száma nagy, és nem csak a szabad királyi városoké, 
hanem a mezővárosoké is, ami átfogóbb következ
tetések levonására ad lehetőséget. A dolgozat szerkesz
tése arányos, és kiemelkedően fontos szerepet kap 
benne az emberi jogok vizsgálata. Jelölt stílusa 
gördülékeny, és az értékelés új szintéziseket hozhat a 
szakmai gondolkodásban. Opponens megjegyezte 
ugyanakkor, hogy a dolgozat címválasztása kritizál
ható, hiszen egy átfogóbb cím megfelelőbb lenne. 
Problémaként említette még, hogy a hospes elnevezést 
a kor szempontjából jobban meg lehetett volna indokol
ni, hiszen ez inkább középkorias jellegű kifejezés. 
Opponens emellett néhány fogalom használatát kri
tizálta, és megjegyezte, hogy ezek végiggondolása 
szükséges lenne a Jelölt további szakmai életpályája 
szempontjából. Ezen kisebb problémák ellenére úgy 
gondolja, hogy a dolgozat újszerű és jogtörténetileg 
újdonságokat jelentő elemzés, így a Jelölt számára 
javasolja a PhD-fokozat megadását.

Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm opponensi vélemé
nyét azzal kezdte, hogy a dolgozat terjedelme és 
tudományos apparátusa megfelelő. Áttekinthető, vilá
gos szerkezetének köszönhetően a dolgozat kiválóan 
megfelel a formai szempontoknak. Az újkori Ma
gyarország városi alkotmányossága az opponens 
szerint olyan terület, amely tudományosan kevésbé 
kutatott, így a dolgozat nóvumnak minősül. A 19. 
század végi és a 20. század eleji nagy forrás-feldolgo
zási hullám után e dolgozat is része annak az új hul
lámnak, amely az elmúlt 30 évben jelentkezett. A dol
gozatban a források feldolgozása szisztematikus 
módon, a klasszikus forrásfeldolgozás metódusával 
történt, amit az opponens különösképpen dicséretesnek 
tart. Kritikaként említette, hogy az európai jogtörténeti 
forrásokra való hivatkozás nem jelenik meg elég 
hangsúlyosan a dolgozatban. Jelölt ugyan közvetve 
megadja ezt, amikor Csizmadia Andor munkáira 
hivatkozik, de az Opponens kívánatosnak tartaná 
legalább az osztrák városi jog korszakbeli bemutatását. 
Az Opponens kiemelte a dolgozatnak a kollektív városi 
jogokkal foglalkozó részét, ahol a levéltári források 
eddig nagyrészt feldolgozatlanok voltak. Külön 
kiemelte, hogy a Jelölt összefoglalója letisztultabb, 
átfogóbb képet nyújt a 20. századi nagy feldolgozási 
hullámban született szakanyagnál. Üdvözölte, hogy a 
dolgozatra további, új kutatási programok is felépít
hetők, mivel a magyar jogtörténet-tudomány területén 
új, előrevivő megállapításokat tartalmazó doktori

értekezés. A Jelölt számára javasolja a fokozat oda
ítélését.

A Bizottság elnökének kérdésére mindkét opponens 
megerősítette, hogy a dolgozat és a pályázó korábbi 
tudományos munkássága alapján summa cum laude 
minősítéssel javasolta a PhD-fokozat odaítélését Dr. 
Völgyesi Levente számára.

A Bizottság elnöke ezután megnyitotta a nyilvános, 
általános vitát, és felkérte a jelenlévőket kérdéseik és 
észrevételeik megtételére. Balogh Elemér kérdése az 
értekezésben megjelenő éjjeli kóborlásra vonatkozott, 
amellyel kapcsolatban a dolgozatból kitűnik, hogy 
mennyire szigorúan szabályozták, de a cselekmény jo 
gi tárgya nem derül ki. Stipta István hozzászólásában 
megjegyezte, hogy a szabad királyi város és királyi 
szabad város megkülönböztetése már az értekezés 
munkahelyi vitáján is felmerült. Kérdése arra vonatko
zott, hogy Jelölt elmélyült-e azóta a téma vizs
gálatában.

Az opponensi véleményekre és a nyilvános vitán 
felmerült kérdésekre a Jelölt együtt kívánt reagálni. 
Elmondta, hogy a munkahelyi vita során szóban, majd 
írásban kifejtett opponenciák tanulságai és javaslatait 
igyekezett a nyilvános vitára véglegesített szövegvál
tozatba beépíteni, felhasználni. Dr. Kajtár István véle
ménye kapcsán megjegyezte, hogy az alkotmányosság 
kifejezés használatát indokoltabbnak tartja, mivel dolgo
zatában büntetőjogi és büntető-eljárásjogi kérdéseket 
nem vizsgált. A hospes kifejezéssel kapcsolatos kritiká
val egyetért, de idézte az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar Magyar Állam- és Jogtörténet Tanszékén használt 
tankönyv vonatkozó részét, amelyet a Jelölt alapul vett 
az értekezés megírása során. Ezen kívül megjegyezte, 
hogy a levéltári forrásokban ezzel a kifejezéssel nem 
találkozott, és ez is okozta a kifejezés dolgozatbeli 
kezelését. Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm opponensi 
véleményére reagálva megjegyezte, hogy a külföldi 
példák bemutatását -  terjedelmi okok miatt -  csak a 
magyarországi primer források rovására lehetett volna 
növelni, amit Jelölt nem tartott kívánatosnak az értekezés 
szempontjából. Kiemelte ugyanakkor, hogy az opponen
si javaslatokat megfogadva, az értekezés későbbi, javított 
változatában megkísérli a nemzetközi mintákat alapo
sabban körüljárni. Az éjjeli kóborlás kapcsán Jelölt kifej
tette, hogy ebben az esetben mindig egy közbiztonsági 
intézkedéssel találkozott a forrásokban, amelynek ide
genrendészeti vonatkozásai voltak, hiszen aki éjjel, lám
pás nélkül járt a korszakban, arról feltételezték, hogy va
lamilyen bűncselekményt készül elkövetni. A szabad 
királyi város és királyi szabad város fogalmának 
megkülönböztetése kapcsán Jelölt elmondta, hogy a for
rásokban csak az általánosan bevett szabad királyi város 
elnevezéssel találkozott, így a latin megnevezés alapján 
ennek használatát tartotta indokoltnak.

Jelölt válasza után a Bizottság elnöke megkérdezte 
az értekezés opponenseit, hogy kívánnak-e élni a vi
szontválasz lehetőségével, illetve fenntartják-e pozitív 
értékelésüket. Az Opponensek a viszontválasz lehető
ségével nem kívántak élni, és a válasz után is fenntar



tották pozitív értékelésüket. A Bizottság az újdonságot 
jelentő jogtörténeti dolgozat alapján Dr. Völgyesi 
Leventének a doktori fokozat summa cum laude

minősítéssel való odaítélését javasolta az Egyetemi 
Doktori Tanács számára.

Gosztonyi Gergely

Parlamentarizmus 
a kisállamokban -  
parlamentarizmus 

és monarchia
A lko tm ánytörténeti kon ferencia  

Liechtensteinben

A  Bécsi Egyetem Jog- és Alkotmánytörténeti Inté
zetének, valamint a Nemzetközi Parlamen
tarizmustörténeti Bizottság (ICHRPI) osztrák 

szekciójának szervezésében, 2008. június 4-6-án, 
..Parlamentarismus in Kleinstaaten -  Parlamentarismus 
und Monarchie” címmel konferenciát rendeztek Liech
tensteinben. A rendezvénynek a Bendemben található 
Liechtenstein-Institut adott otthont.

A tudományos szimpózium első blokkja a liechten
steini alkotmányfejlődést tekintette át. Peter Geiger 
(Badern) a liechtensteini parlamentarizmus kialaku
lásának 19. századi gyökereiről, Rupert Quaderer 
(Bendem) az 1921. évi, ma is hatályos alkotmány létre
jöttéről, ezen belül is az országgyűlés szerepének 
erősödéséről, Wilfried Marxer (Badern) pedig a liech
tensteini parlamentarizmus mai viszonyairól tartott 
előadást. Ehhez kapcsolódott még Elisabeth Bér gémek 
(Bécs) az OPTK-reform liechtensteini országgyűlésben 
lezajlott vitájáról szóló kollokviuma.

Simonetta Bernardi (Róma) VIII. Bonifác pápa 
Coelestis páter familias kezdetű bullájáról beszélt, 
Arttonio Ruiu (Pisa) előadása pedig a monarchia és 
köztársaság elméleti problémáit érintette a Medici- 
hercegségben. John Yung (Glasgow) a skót parlamentről 
beszélt az 1603 és 1707 közötti angol-skót perszonálu- 
nió idején. Ezzel érdekes összefüggést mutatott Coleman 
Dennehy (Dublin) előadása, aki az ír parlamentarizmus 
kiépítésének azon elképzeléséről beszélt, amely az

angol-skót dualizmust egy trialisztikus rendszerré alakí
totta volna.

Christiana Senigaglia (Trieszt) a Német Szövetség 
államaiban, a Bécsi Kongresszus utáni időszakban vizs
gálta a parlamentarizmus kialakítására vonatkozó teo
retikus elképzeléseket. Lubos Vetek (Prága) Csehország 
helyzetén keresztül azt mutatta be, hogy az 1867 utáni 
Habsburg Birodalomban milyen problémák adódtak a 
kisebb népcsoportok parlamenti képviselete kapcsán. 
Lothar Höbelt (Bécs) előadása az uralkodó, a parlament 
és a pártstruktúra összefüggéseiről szólt. Számunkra kü
lönösen érdekes, hogy a bécsi kolléga gondolatmene
tének központi témáját az angol „kétpártrendszernek” a 
dualizmus kori magyar „kétpártrendszerrel” való össze
hasonlítása adta. Szabó István (Budapest/Miskolc) elő
adása az államfő helyettesítéséről szólt Magyarországon, 
az 1920 és 1944 időszakban. Az előadás azt próbálta ele
mezni, hogy egy monarchiában milyen elméleti és gya
korlati problémák eredhetnek az államfői hatalom 
gyakorlásának akadályoztatásából.

Az ICHRPI által szervezett tanácskozásoknak már 
megszokott eleme a rendezvény helye szerinti parlament 
meglátogatása, s az annak működésével való ismerkedés. 
A szervezést magukra vállaló bécsi kollégák, s az azt 
közvetlenül vezető Gerald Kohl professzor ebben most 
különösen kitettek magukért. A konferencia résztvevői 
meglátogathatták a liechtensteini országgyűlést, St. 
Gallenban a kantonparlamentet, valamint Bregenzben a 
vorarlbergi országgyűlést. Liechtensteinben és Bre
genzben személyesen az országgyűlés elnöke fogadta a 
résztvevőket. Az utolsó előadások helyileg is a vorarl
bergi parlamentben hangzottak el. Jonathan Warner 
(Iowa) a ciprusi kérdésről beszélt, ezen belül is az elnök 
és a parlament viszonyát vizsgálta az Észak-ciprusi 
Török Köztársaságban. Ezután Henrik Olszewsky 
(Poznan) előadása zárta a konferenciát. A lengyel pro
fesszor az országgyűlésről, mint az állami szuverenitás 
megtestesítőjéről szólt a 17. századi Lengyelországban.

A konferencia kötete előreláthatólag 2009 tavaszán 
fog megjelenni.

Szabó István

<!X!>
Vásárok Világa

Konferencia  Szekszárdon

Negyedik alkalommal rendezte meg 2008. szep
tember 19-én a szekszárdi Babits Mihály Műve
lődési Ház és Művészetek Háza, a Tolna Megyei

Honismereti Egyesülettel és a Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Főiskolai Karával együttműködve, a ha
gyományos Szekszárdi Szüreti Napok kísérőrendezvé
nyeként, a Vásárok Világa Konferenciát.

Az idei konferenciát néprajzkutatók, történészek és 
muzeológusok részvételével tartották. Köszöntőt mon
dott Dr. Fischer Sándor a Tolna Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke, az ülés levezető elnöke Dr.
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