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dalom és szabadságharc résztvevőinek felelősségre vo
nása. majd a Horthy-korszak kitüntetési rendszere. Je
lenleg az ELTE Bölcsészettudományi Karán, illetve a 
Szent István Tudományos Akadémián oktat. Több 
nyelven jelentek meg publikációi, foglalkozott a len
gyelek helyzetével a Habsburg-korszakban. kutatta a 
Magyar Királyi Szent István Rend történetét. Több fo
lyóiratnak szerkesztője, illetve felelős szerkesztője, tag
ja a Magyar Numizmatikai Társaságnak, valamint szá
mos nemzetközi szervezetnek.

Az előadás az inszigniológia tárgykörének meghatá
rozásával kezdődött, amely, mint kiderült, eléggé kép
lékeny. Magyarországon elsődlegesen a Szent Koroná
val foglalkozó kutatásokat öleli fel (azaz regáiia-kuta- 
tást jelent), míg a másik fontos terület a céhes heraldi
ka vizsgálata. Az előadást illusztrációként egy rendkí
vül színvonalas Powerpoint-prezentáció kísérte.

Az első kérdéskör, amelyet az előadó érintett, a re- 
gália-kutatásra vonatkozott. Felmerült a himnuszok, pl. 
a tengerészhimnuszok kérdése, a királyi koronázási ék
szerek kapcsán kitért annak vizsgálatára, hogy az egyes 
regáliák mikor kerültek bele a jelvényegyüttesbe. Meg
tudhattuk. hogy kaptak-e a hercegi címet elnyert csalá
dok valódi koronát, illetve, hogy a korai hercegprímá
sok is a királyokéhoz hasonló koronát viseltek. Ezt kö
vette az egyházi jelképek vizsgálata, mint például a fő
papi mellkereszt, a pásztorbot. püspökgyűrű -  végig 
bőséges illusztációval tűzdelve. Az előadó kitért az er
délyi fejedelmi jelképek vizsgálatára, amelyekkel kap
csolatban megjegyezte, hogy eredeti tárgyak nem ma
radtak fenn. csak leírások, aminek következtében a 
szakirodalom nem igazán foglalkozik ezzel a kérdés
körrel. A magyarországi városi inszigniákról megtud
hattuk. hogy mivel a német nyelvterülethez való kap
csolat eléggé erős volt, sok esetben átvették a német bi
rodalmi jelképeket, mint például a városi tisztségvise
lők esetében. Az uralkodó által átadott jogart egészen a 
20. század elejéig használták. Konkrét példákat is em
lített, miszerint Pozsonyban a botot, valamint a buzo
gányt. mint felségjelvényt használták, míg Liptószent- 
jánosban egy kis csatabárd volt a bíró jelképe. Az Esz- 
terházy-család esetében hagyomány volt, hogy bíróbo
tokat adtak át a földjeiken ítélkező bíráknak.

Az előadás ezt követő részében szó esett a céhek ál
tal használt inszigniákról. melyek közül az egyik leg
fontosabbnak a cégér tartható, amely a reklám korai 
változatának volt tekinthető. Ezekből szerencsére sok 
megmaradt. így kutatásuk is lényegesen egyszerűbb.

Az előadás utolsó részében a jogi vonatkozású jelké
pekről esett szó. Minthogy a középkor embere sem ír
ni, sem olvasni nem tudott, a különböző inszigniáknak 
kulcsszerepe volt abban, hogy felhívja valamire a fi
gyelmet. például, hogy az adott földesúr pallosjoggal 
rendelkezik. Ezzel kapcsolatban megtudtuk, hogy több 
szabad királyi város, többek között Besztercebánya ese
tében is fennmaradtak különböző büntetés-végrehajtási 
jelképek (ide tartozik a hóhérpallos, az akasztófa, vala
mint a pellengér, amelyre még különböző jelvényeket 
is helyeztek hangú latfokozás céljából -  az illusztrációk 
között ezeket is megtekinthettük).

Az előadást követően a közönség tagjai is lehetősé
get kaptak, hogy kérdéseket tegyenek fel. Talán a leg
érdekesebb kérdés arra vonatkozott, hogy a kard mikor 
került be a koronázási jelképek közé -  ezzel kapcsolat
ban kiderült, hogy a magyar királyi kard a 16. század
ból való, egyértelműen nem Szent Istváné volt, bár így 
hivatkoznak rá. valamint Bécsben is található két ilyen 
kard. ugyanis III. Károly kardja, illetve Mária Teréziáé 
nagyon hasonló volt ehhez. A kérdéseket követően a 
német nyelvű előadás következett, amely a Magyar Ki
rályi Szent István Rendről szólt.

A rövid tanácskozást követően az eredményhirdetés 
következett, amely szerint az előadás adatgazdag volt, 
az előadó pedig meggyőző, tájékozott, válaszafnagy
részt kielégítőek voltak. Elismeréssel szólt a bizottság 
a levéltári kutatás mélységéről, valamint a német szak
nyelv ismeretéről, illetve felhívta a figyelmet arra. hogy 
alaposabban ki kellett volna fejteni a társadalomtörté
neti hátteret, illetve a Powerpoint-prezentáció. bár bő
séges volt. de nem volt mindig szinkronban magával az 
előadással. Összességében gratuláltak az előadónak a 
színvonalas előadáshoz, amelyhez ezúton én is csatla
koznék -  ezalatt a röpke egy óra alatt sok hasznos in
formációval lettem gazdagabb.

Képessy Imre

Műhelyvita 
a parlamentarizmusról 
és a dualizmus koráról 

az  ELTE ÁJK-n

A Kormányfonnák című vitasorozat második állo
másaként Dualizmus és parlamentáris monar
chia címmel rendezett szimpóziumot 2010. de-

__cember 8-án. az ELTE Állam- és Jogtudományi Kará-
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nak Kari Tanácstermében az ELTE Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszéke.

A műhelybeszélgetést Mezey Barna tanszékvezető 
egyetemi tanár, az ELTE rektora nyitotta meg. majd 
Szente Zoltán, a győri Széchenyi István Egyetem al
kotmányjogász docense (az ELTE tiszteletbeli tanára, a 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék oktatója) és 
Wiener György egyetemi docens tartott előadást az 
Osztrák-Magyar Monarchia, azon belül is kiemelten a 
Magyar Királyság közjogi rendszeréről, politikai életé
ről.

Az előadások apropóját Szente Zoltán A XIX. száza
di európai parlamentarizmus és Magyarország kor



mányformája a dualizmus korában” című. ekkor már 
nyomdakész kézirati formában, elektronikus változat
ban rendelkezésre álló könyve adta. Szente Zoltán és 
Wiener György is egyetértett abban, hogy európai ösz- 
szehasonlításban és alkotmányjogi megközelítésben a 
dualizmus kori Magyarország alkotmányos berendez
kedése, kormányformája parlamentáris monarchiának 
nem. legfeljebb a parlamentarizmus bizonyos politikai 
megoldásait ismerő-kialakító alkotmányos monarchiá
nak nevezhető.

Az előadók kiemelten foglalkoztak az államfői jo
gokkal. azok 1867 utáni bővülésével, a talán nem is 
annyira titkos ..előszentesítés" intézményével, vagyis 
azzal a sajátos megoldással, hogy a kormány a törvény- 
javaslatokat az uralkodóval történt előzetes egyeztetést 
és a király egyetértésének megszerzését követően ter
jesztette be az Országgyűlés elé. Emellett kitértek a po
litikai kultúra és pártrendszer sajátosságaira, arra a 
tényre, hogy az ellenzéknek -  nagyrészt a választási 
rendszernek betudhatóan -  érdemleges esélye nem volt 
kormányra kerülni. így politikai váltógazdaság nem 
alakulhatott ki. az országot hegemón pártstruktúra jel
lemezte.

Az előadásokat követően több hozzászólás is volt. 
történész (így a Habsburg Történeti Intézetet igazgató, 
a 19. század végi bécsi politika minden titkát ismerő

Gerő András) és jogtörténész (az államfői jogkörök 
mellett az osztrák alkotmánytörténetet is kutató Szabó 
István) részéről egyaránt. Komoly vita nem bontako
zott ki. a hozzászólók -  néhány kivétellel -  alapvetően 
egymással egyetértve, egymás érveit kiegészítve és erő
sítve. a magyar politikatörténet érdekességeivel (mint 
például a kihagyhatatlan 1905-ös esztendővel) színesít
ve vettek részt a beszélgetésben.

A szimpózium tanúságaképp leszögezhetjük, célsze
rű szakítani azzal a közhellyel, hogy az egyébként sok 
tekintetben előremutató, nem csupán gazdasági, hanem 
politikai, kulturális téren is fejlődést hozó dualizmus 
korában Magyarország parlamentáris monarchia lett 
volna. Különösen nem igaz ez az állítás akkor, ha -  
amint Szente Zoltán tette -  a századvég (és századfor
duló) brit monarchiájával vagy skandináv monarchikus 
alkotmányaival vetjük egybe.

Mindemellett további kutatások (és történész-jogász 
eszmecserék) tárgya lehet a kor politikai rendszere, a 
választójog és a nemzetiségi jogok egymással szorosan 
összefüggő, megoldatlan kérdései, összességében pe
dig az Osztrák-Magyar Monarchia európai kontextus
ban történő, árnyalt elemzése közjogi és politikatörté
neti szempontból egyaránt.

_________ Jog

Képes György

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá
nyi Karának Jogtörténeti Tanszéke a 2010. no
vember 18-20. között megrendezett nemzetközi 

konferencia keretében annak a célkitűzésnek a megva
lósítására szánta el magát, hogy a térség jogtörténészei 
előadásukkal kutatási eredményeiket megismerhetővé 
tegyék és előremozdítsák az összehasonlító jellegű jog
történet-kutatás kiszélesítését. Az egykori Habsburg Bi
rodalom földrajzi térségébe tartozó országok jogtörté
neti kutatási eredményeinek közkinccsé tétele az Euró
pai Unióban ez idáig kissé háttérbe szorult. Ezért a kon
ferencián elhangzott előadások különös hangsúlyt fek
tettek arra. hogy a jogtörténeti szempontból jelentős jog
intézményeket a 20. század második felétől meglévő tu
dományos eredmények felhasználásával mutassák be.

A fent meghatározott célkitűzések keretében magán- 
büntető- és perjogtörténeti előadások hangzottak el. 
amelyek során a résztvevők megismerhették egymás 
tudományos kutatási eredményeit, miközben a releváns 
jogtörténeti jelenségek összehasonlítására is lehetőség 
nyílt. A rendezők álláspontja szerint ugyanis az egyes 
jogintézmények jogi kultúrtörténeti hátterének feltér
képezése elősegítheti azok helyes értelmezését, alkal
mazását.

A házigazda. Berke Gyula (PTE ÁJK) dékán, üdvöz
lő beszédét követően a nyitó előadásokat hallgathatták 
meg a konferencia résztvevői. Bár a meghívóban az 
egykori Habsburg Birodalom földrajzi térségébe tarto
zó államok joga szerepelt, az első nyitó előadás ennél

Jogtörténeti
alapintézmények és jogi 
kultúrtörténeti hátterük -  
Nemzetközi konferencia a 
Pécsi Tudományegyetemen
is keletebbre mutatott. Font Márta (PTE BTK) a Kijevi 
Rusz törvényalkotásának hatását vizsgálta a keleti szlá
vok lakta területeken. Ezt követően -  még mindig a ke
leti, szláv jogoknál maradva -  Srdan Sarkié (Újvidéki 
Egyetem) foglalta össze az ajándékozás jogintézménye 
szabályozásának jellemzőit a középkori szerb jogban. 
Impozáns templomok, kolostorok és ikonok képeivel 
színesített előadásából megtudhattuk, hogy a bizánci 
gyökerekből fejlődött jogintézmény már ebben a kor
szakban sem korlátozódott egyszerű, magánszemélyek 
közötti jogügyletekre. A források leginkább az egyház 
és a monostorok részére juttatott adományokat, vala
mint nemesek egymás közötti ajándékozásait említik. 
Prof. Dr. Dr. h.c. Wilhelm Brauneder (Universitiit Wi
en) az ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch. 
magyar nevén OPTK) Nyugat- és Kelet-Európa civiljo
gi jogalkotására gyakorolt hatásáról tartott előadást. Az


