
képviselői is bemutathatják jogtörténeti irányú kutatási 
eredményeiket.

A párhuzamosan zajló másik szekció az egyház és az 
állam polgári eljárásjogban való szerepét vizsgálta. 
Thomas Riifner (Trier) a harmadik személyek 
részvételét elemezte a római perekben, a müncheni 
Susanne Lepsius a tisztségviselők elleni eljárások ket
tős természetét: a polgári eljárás keretében közjogi 
kérdésekről született döntéseket ismertette. A zürichi 
Andreas Thier nagy vitát kiváltó referátuma a kánoni 
perek és az idő viszonyáról szólt, majd Tilman Repgen 
(Hamburg) a bizonyítási teher kérdését boncolgatta 
előadásában.

A következő nap főelőadásai a modern kor jog
történetébe vezettek. A Trierből érkezett Lutz Raphael 
az idegenrendészeti jog kialakulását, az idegenek 
helyzetének jog- és társadalomtörténeti aspektusait 
mutatta be. Inga Markovits (Austin, USA) előadásából 
a szocializmus évei a berlini Humboldt Egyetemen 
témájában végzett kutatást, a karnak és a jogászoknak 
az NDK-ban elfoglalt helyzetét ismerhettük meg.

A délutáni szekciók közül az egyik ismét az állam, 
az egyház és a jog kapcsolatát vizsgálta, ezúttal a bün
tetőjogon keresztül: Harald Maihold (Basel) igen 
érdekes előadásában a holtakon, illetve képeken végre
hajtott büntetések kérdését elemezte a erimen exceptum 
tükrében. Ulrike Ludwig (Drezda) a bosszú és a ke
gyelem kérdését tárgyalta, a bonni Mathias Schmoeckel 
az 1512-es Reichsnotariatsordnungot. mint az alkot
mány- és a büntetőjog-történet forrását vizsgálta referá
tumában. A göttingeni Rebekka Habermas egy igen 
egzotikus helyszínre. Togóra kalauzolta hallgatóságát, 
a misszionáriusok és a gyarmatosítók jogra gyakorolt, 
nem feltétlenül pozitív hatását bemutatva.

A Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Társa
ság a nagy sikerű tavalyi konferenciáját köve
tően 2010. december 7-8-án tartotta a szokásos 

évenkénti tudományos összejövetelét.
A Társaság nevéből adódóan elsősorban a tör

ténelemtudomány művelői voltak jelen a rendezvé
nyen, amelynek során az érdeklődők két napon 
keresztül, délelőtt és délután hallgathatták az előadá
sokat. Bár a Társaság eredeti célkitűzése az volt. hogy 
az előadók a rendvédelem közép-európai kihívásait 
ismertessék, a beszámolók jelentős része hazai tárgy
kört dolgozott fel és mutatott be. Mindkét napon volt 
azonban néhány, aktuális problémát boncolgató előa
dás, így nemcsak a történészek, hanem a rendé
szettudomány mai helyzetét figyelemmel kísérő szak
emberek számára is hasznos lehetett a konferencia.

Sajnálatos módon a rendezvényen ezúttal sem sike
rült megalapozott szakmai álláspontot kialakítani azzal 
kapcsolatban, hogy mi a rendészettudomány és a rend
védelem tudománya közötti lényegi különbség, illetve 
beszélhetünk-e érdemben „rendvédelemről”, ezért az 
előadások többségében zavaróan összemosódott a két

Jog
A másik szekció egy igen aktuális témával, a történeti

kritikus kommentárokkal foglalkozott, a jogtörténet a 
jog-összehasonlítás és a jogi dogmatika határterületén. 
Lord Rodger of Earlsferry előadása ismét a common low 
világába vezetett a brit bíróságokon alkalmazott történeti 
érvelések bemutatásával. Filippo Ranieri (Saarbrücken) 
a jog-összehasonlítás és a jogtörténet szerepére hívta fel 
a figyelmet a polgári jog fejlődési lehetőségeinek 
elemzésében. Sonja Meier a BGB-hez kiadott Histo- 
risch-kritischer Kommentár példáján ismertette a törté
neti-kritikai elemzés tudományos elemzési módszerét. 
Milos Vec. a frankfurti Max-Plank-lnstitut munkatársa a 
jogtörténetnek, mint történeti jogi szövegeknek a kom
mentálásával foglalkozott számos tudományelméleti kér
dést felvető előadásában.

Az előadások után és a szekcióülések során lehető
ség volt kérdéseket feltenni, egyes témák kapcsán 
érdekes, számos érvel felvonultató vita alakult ki -  
minden főelőadást követő vitát és szekciót egy-egy pro
fesszor moderált. A rendezvényt a jogtörténészek köz
gyűlése zárta, ahol díjak átadására is sor került. Magyar 
szempontból különös jelentőséget adott a díjátadónak, 
hogy Jakab Éva, a Szegedi Tudományegyetem Római 
Jogi Tanszékének egyetemi tanára Risikomcmagemeni 
beim Weinkauf -  Periculum und Praxis im Imperium 
Romamim című monográfiájáért -  az első közép-kelet- 
európai szerzőként -  elnyerte a Deutscher Rcchtshisto- 
rikertag díját, amelyet egy rangos szakmai kuratórium 
kétévente ítél oda a legkiemelkedőbb, német nyelven 
megjelent jogtörténeti tárgyú monográfia szerzőjének.
Az igen rangos, német tudományos kiadók által alapí
tott díjhoz Professzor asszonynak magam és kollégáim 
nevében ezúton is gratulálok.

Frey Dóra

Rendvédelem-történeti
konferencia
fogalom. További hiányosságként értékelhető, hogy a 
tudományterület fiatal kutatói nagyon csekély számban 
képviseltették magukat -  ami talán a szervezés hibáinak 
tudható be, hiszen a rendészeti ágazat doktorandu- 
szainak országos konferenciája nem sokkal a Társaság 
rendezvénye előtt, 2010. november 17-én volt, és mind 
ezen, mind a november 23-25-én megrendezett 
Kriminálexpón számos fiatal szakember adott elő olyan 
témában, amely a Társaság konferenciájának program
jában is helyet kaphatott volna.

így a jelenlevők az első napon több olyan előadást 
(Parádi József, Szakály Sándor) is hallhattak, amelyek 
részben az előző évi konferenciáról is ismerősek lehet
tek. Újszerű volt viszont Boda József és Csapó Csaba 
előadása a KERA (Közép-Európai Rendőr Akadémia) 
létrejöttéről és jelentőségéről, valamint az erdélyi dua
lizmus kori igazgatásrendészet működéséről. Több



előadó (Parádi József, Gáspár László, Hegedűs Ernő) 
érkezett a határőrizettel kapcsolatos előadással, ame
lyek esetében szerencsés lett volna, ha azokat a szer
vezők egy napra vagy egy tematikus blokkba csopor
tosítják, mivel így a konferencia programja is lényege
sen egységesebb és kiegyensúlyozottabb képet mutatott 
volna. Hasonlóan meggondolásra érdemes lehet a jövő 
évi rendezvény szempontjából az is, hogy az azonos 
korszakot vagy intézményt tárgyaló előadókat egy 
szekcióban gyűjtsék össze.

Ugyanez a rendezőelv gördülékenyebbé tette volna a 
második napi programsorozatot is, amelyen a közönség 
előadást hallgathatott meg a polgári korszak magyar 
rendőrségéről (Parádi József), a Külföldieket Ellenőrző 
Országos Központról (Kovács Tamás), a börtönfejlődés

tendenciáiról (Lőrincz József) és a pénzügyőrség 
történetéről. A hatályos rendészet iránt érdeklődőknek 
Kabódi Csaba mutatta be vázlatosan a 20. századi 
rendőrségi „köznyugalmi tevékenységéi.”

A konferencián hallgatóságként jelen levők vegyes 
érzelmekkel távoztak a rendezvényről. A konferencia 
koncepciójának következetlensége és az újszerű isme
reteket kevéssé tartalmazó előadások miatt hiányér
zetünk támadt. Jóval hitelesebb és élvezhetőbb referá
tumokra volna lehetőség a jövőben, ha a rendészet -  
vagy rendvédelem -  gyakorlati művelői számára is le
hetőség nyílna kutatási eredményeik ismertetésére a 
Társaság következő összejövetelei alkalmából.

K. B.

HÍREK
• 2010. július 1-jén, az ELTE Állam- és Jogtudományi 

Kar Kari Tanácstermében került sor a kari kiad
ványok nyári bemutatójára. Rozsnyai Krisztina 
Közigazgatási bíráskodás Prokrusztész-ágyban című 
könyvét Kozma György, a Legfelsőbb Bíróság bírója, 
kollégiumvezető, Földesi Tamás: Mikor igen, mikor 
nem? Gondolatok az engedelmességről és az en
gedetlenségről című kötetét Egresi Katalin egyetemi 
docens, Stciger Judit-Kelemen Katalin-Lőrinczi 
Gyula Közgazdaságtan jogászoknak. I. Mikroökonó- 
mia című tankönyvét Kovács Árpád egyetemi tanár, a 
Varga István által szerkesztett, A polgári nemperes 
eljárások joga című munkáját Kengyel Miklós tan
székvezető egyetemi tanár, Princzinger Péter Sportjog 
l. című kötetét Hoffman István egyetemi adjunktus, a 
Fleck Zoltán szerkesztette, Igazságszolgáltatás a 
tudomány tükrében című tanulmánykötetet Szilágyi 
Péter tanszékvezető egyetemi tanár mutatta be.

• 2010. július 6-án, a Politikatörténeti Intézet könyv
tárában Orosz István akadémikus mutatta be Izsák La
jos Pártok és politikusok Magyarországon 1944-1994 
című könyvét.

• 2010. július 6-án, MTA Társadalomkutató Központ 
Kongresszusi Termében, az MTA Társadalomkutató 
Központ és a Budapesti Európa Intézet szervezé
sében, a Közös dolgaink rendezvénysorozat kereté
ben, Magyar Nemzeti Tanácsok a Vajdaságban 2010 
címmel rendeztek konferenciát. Előadást tartott 
Németh Zsolt, a Külügyminisztérium államtitkára 
(Magyarságpolitika és Délkelet-Európa), Pásztor 
István, a Vajdasági Magyarok Szövetségének elnöke 
(Kisebbségpolitika a Délvidéken), Korhecz Tamás, a 
Magyar Nemzeti Tanács elnöke (A Magyar Nemzeti

__ Tanács programja).

• 2010. szeptember 4-én, életének 83. évében elhunyt 
Dr. Kulcsár Kálmán, ny. egyetemi tanár, igazságügy
miniszter, az MTA rendes tagja, az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar Jogszociológiai Tanszékének 
alapító professzora.

• 2010. szeptember 15-én, Zalaegerszeg Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának dísztermében rendezte meg 
a Zala Megyei Levéltár a Pártok, választók, képvi
selők -  Fejezetek Zala megye politikatörténetéből 
című tudományos konferenciát. Előadást tartott 
Molnár András (A követ választás ára. Kortesköltsé
gek Zala megyében 1843-ban), Hermann Róbert 
(Népképviseleti választások Zala megyében 1848- 
ban). Dobszay Tamás (Zalai képviselők az országgyű
lésen 1861-1875), Foki Ibolya (Politikai viszonyok 
Zala megyében az 1905/1906-os kormányzati válság 
idején), Paksy Zoltán (Zala megye politikai arculata a 
két világháború között). Káli Csaba (Az 1947. évi 
országgyűlési választás Zala megyében). Mező 
Ferenc (Országgyűlési választások Zala megyében 
1990-2010).

• 2010. szeptember 20721-én a Széchenyi István 
Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kara. 
az oktatási intézmény megalapításának 15. évforduló
ja alkalmából Symposium lubilaei Facultatis laurien- 
sis címmel tudományos konferenciát rendezett. A 
konferencia első napján megemlékezésekre és plená
ris előadásokra került sor, amelyeket a második napon 
szekcióülések követtek. -  A szeptember 20-ai. hagyo
mányosan Széchenyi István születésének évfordu
lójához kapcsolódóan megrendezett Akadémiai 
Napon Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, 
közigazgatási és igazságügyi miniszter és Bihari Mi
hály egyetemi tanár tartott előadást. A Symposium 
luhilaei Facultatis laurinensis plenáris ülésén, Szalay 
Gyula, a Széchenyi István Egyelem dékánja megnyi
tója után Lamrn Vanda (A nemzetközi bíráskodás ki
lenc évtizede), Lenkovics Barnabás (A fenntartandó
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