
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



lörténeli nemle

előadásnak különös aktualitása, hogy — mint ismeretes 
-  a jogszabály kétszáz éve. 1811. június 1-én. mint csá
szári pátens lépett hatályba. Az elmúlt kétszáz évben 
nem csak az Ausztriát körülvevő országokban, de Len
gyelországban. sőt. a második világháború utáni éve
kig, még a régi Jugoszlávia területén is hatályban vol
tak egyes rendelkezései. Magyarországon 1853-ban lé
pett hatályba az OPTK. és annak ellenére, hogy 1861- 
ben nagyobb részét hatályon kívül helyezték, szellemi
sége még az 1867-es kiegyezés után is hatott a dualista 
társadalom jogára. Prof. Dr. Dr. h.c. Gernot Kocher 
(Universitat Graz) a kodifikációs időszakok jogászkép
zését vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy meg
határozó tényezője lehet a későbbi jogalkotói tevékeny
ségnek a jogalkotók jogi tanulmányai színhelyén irá
nyadó szabályozás rendje. A rendező tanszék tanszék- 
vezető professzora. Kajtár István (PTE ÁJK) előadása 
a hajóparancsnok újabb kori jogállásáról szólt. A hajó
zás, a „Maré Aeternum" egyik főszereplője a hajópa
rancsnok, akit az antikvitás óta sokféle elnevezéssel il
lettek. A középkorban a hajóval eleinte a tulajdonos 
utazott, majd feltűnt megbízottja, a Schiffer, a Master 
és a kapitány elnevezésű hajóparancsnok. A hajópa
rancsnok jogállását különböző, egymásra is ható jogte
rületek szabályozták. A kapitány saját hajóján abszolút 
monarcha volt -  valódi „Master next God" -. akinek 
döntéseit senki nem vonhatta kétségbe, azonban korlát
lan felelősség is terhelte. Máthé Gábor (BCE Budapest) 
jogi fejlődéstörténeti vizsgálatának célpontjában a sza
bálysértési jog állt. mint -  a tényállástól függően -  a 
bírói és a közigazgatási igazságszolgáltatás határmezs
gyéjén álló. s ezért speciális jogterület. Mezey Barna 
(ELTE AJK) a büntetési rendszer 17-18. századi forra
dalmát elemezte. A faluközösségek felbomlása, az egy
ház erkölcsi megtartó erejének gyengülése folytán a tár
sadalom perifériájára sodródott néptömegek életre hív
ták az ún. „megélhetési bűnözés” fogalmát. A büntető
jog és az eljárási jog reformja mellett ez szükségessé 
tette a büntetés-végrehajtásnak nemcsak jogi. hanem 
infrastrukturális megújítását is.

A konferencia második napján szekcióülések követ
keztek. A 7 radicionális és modern magánjogi intézmé
nyek szekcióját Homoki-Nagy Mária (SZTE) és Srdan 
Sarkié (Újvidéki Egyetem) elnökök vezették. Elsőként 
Béli Gábor (PTE AJK) tartott előadást Szerződésbizto
sítékok a régi magyar jogban címmel, majd Korsósné 
Delacasse Krisztina (PTE ÁJK) a magyar csődjog korai 
szabályozását ismertette. Szorosan kapcsolódott mind
ezekhez Horváth Attila (PPKE Budapest) előadásának 
témája is az első magyarországi részvénytársaságokra 
irányadó jogszabályokról. Széchenyi István reformjai
ról. Gábris Tomas (Comenius Egyetem. Pozsony) a régi 
Csehszlovákia polgári és munkajogi szabályrendszeré
ből választotta ki és elemezte a jogos érdekek fogalmát. 
Jan Halberda (Jagelló Egyetem. Krakkó) a jogalap nél
küli gazdagodás jogintézményének 1933-as lengyel sza
bályozását ismertette. Miro Gardas (Eszéki Egyetem) a 
kollégájával. Josip Vrbosic-csal (Eszéki Egyetem) kö
zös kutatásai alapján a II. világháborút követő államosí

tás eszéki szabályozásáról tartott előadást. Tomislav 
Karlovic (Zágrábi Egyetem. Jogi Kar) a „clausula rebus 
sic stantibus" eredetének vizsgálata kapcsán tett megál
lapításait osztotta meg a jelenlevőkkel.

A Büntetőjog és -eljárás szekció elnökei a szervező 
Állam- és Jogtudományi Kar díszdoktora. Prof. Dr. Dr. 
h.c. Gernot Kocher (Universitat Graz), valamint Mac- 
zonkai Mihály (PTE ÁJK), a kar dékán-helyettese vol
tak. Jany János (PPKE Budapest) a szekció első előadó
jaként bemutatta, hogy milyen büntetőeljárási szabályo
kat alkalmaztak az iráni keresztényekkel szemben az 
ókor késői szakaszában. Ezt követően Csapó Csaba 
(ELTE BTK) egy különleges bíróság eljárást ismertetett 
a kiegyezést követő átmenet idejéből, amelyben a Pest 
megye által delegált, Szegeden ítélkező bíróság betyár- 
perekben folytatott eljárásának sajátosságait elemezte. 
Szabó István (PPKE) az államfővel szembeni büntető- 
eljárás lehetőségeiről tartott előadást, kiemelve, hogy -  
mivel az egyes államok alkotmányos rendszerében az 
államlő mindig különleges jogállással bír -  az ellene in
dítható büntetőeljárásra is speciális szabályok vonatkoz
nak. Pálvölgyi Balázs (SZIE Deák Ferenc ÁJK. Győr) 
előadása arra a kérdésre keresett választ, hogy milyen 
tényezők okozhatták a kivándorlás által generált gazda
sági-társadalmi problémák megoldására irányuló kodi- 
fikáció kudarcát a 19. század utolsó harmadában Ma
gyarországon. Balogh Ágnes (PTE ÁJK) a századfordu
ló Magyarországának gyermekvédelmi és patronázs- 
rendszerét ismertette. Baranya és Tolna megyei korabe
li statisztikai adatokkal is alátámasztva kutatásait. Nagy 
Janka Teodóra (PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar) a ma
gyarországi népi bíráskodást mutatta be európai népraj
zi szempontok figyelembevételével. Josip Vrbosic 
(Eszéki Egyetem) -  ViSnja Lachnerrel (Eszéki Egye
tem) közös kutatásai alapján -  a modem horvát büntető- 
eljárási jogot hasonlította össze az Iván Mazuranic ko
rában alkalmazott jogszabályi rendelkezésekkel.

A Magánjogi kodifikációk szekcióját Prof. Dr. Dr. 
h.c Wilhelm Brauneder és Sr&m Sarkié vezették. A 
szekcióban elhangzott előadások témaválasztását na
gyobbrészt természetesen az idén 200 éves ABGB ha
tározta meg. Elsőként Homoki-Nagy Mária (SZTE) az 
ABGB-nek a magyar bírói joggyakorlatra kifejtett ha
tásáról tartott előadást, a szerződési jog köréből ele
mezve néhány jogesetet, amelyek bizonyíthatják, hogy 
a magyar bírói gyakorlat miként alkalmazta az ABGB- 
t. s mikor fordult segítségül a magyar szokásjog keretei 
között kialakult szabályokhoz. A felvezetett témához 
szorosan kapcsolódott Szigeti Magdolna (PPKE) elő
adása is. amelyben az ABGB magyarországi hatásait 
mutatta be. A kétszáz éves ABGB továbbra is terítéken 
maradt, mivel ezt követően Elisabeth Berger(Universi- 
tát Wien) az ABGB liechtensteini és osztrák alkalma
zását hasonlította össze. Mázi András (KRE ÁJK) a 
magyar PTK szerepét vizsgálta a politikai rendszer át
alakulásának szempontjából. Márkus Steppan (Univer- 
sitát Graz) azt elemezte, hogy miként változott meg az 
ABGB korábbi patriarchális jellegű családjogi szabá
lyozása a 20. század második felében, míg Herger Csa-



báné (PTE ÁJK) értékelvű megközelítést alkalmazott a 
magyar PTK-nak a házassági kötelékkel kapcsolatos 
rendelkezései kapcsán.

A Hivatalok, hivataltörténet és jogintézményi össze
függéseik szekciójában Prof. Dr. Dr. h.c. Gernot Ko- 
cher és Kajtár István elnökölt. Fazekas István (Magyar 
Országos Levéltár. Bécsi Levéltári delegátus) a magyar 
udvari kancellária 1526 és 1690 közötti személyzeti 
kérdéseit elemezte, majd Diana Duchonová (Szlovák 
Tudományos Akadémia Történeti Intézet) Esterházy 
Miklós nádor udvarának rendtartásáról, az udvari disz- 
ciplinizáció formáiról tartott előadást. Anna Fundárek 
(Szlovák Tudományos Akadémia Történeti Intézet) 
Pálffy Pál és Maximilian von Trauttmansdorff levele
zése alapján vizsgálta a 17. századi bécsi udvar hivata
li rendjét, belső hierarchiáját. Peres Zsuzsanna (PTE 
ÁJK) ugyanezen korszak osztrák és magyar arisztrok- 
ráciájának jogi kapcsolatrendszerét tárta fel. A szekció 
munkáját Wladyslaw Peksa (Jagelló Egyetem. Krakkó) 
előadása zárta, aki a földbirtokkal kapcsolatos modem 
koncepció 18-19. századi bevezetését a korabeli társa
dalmi változás egyik hajtóerejeként értékelte.

A péntek estét a konferencia résztvevői a villányi 
Keller-pincében töltötték, ahol a borkóstoló és a vacso

ra mellett további tervek születtek az egyetemek közöt
ti együttműködés lehetőségeire.

A szombati zárónapon a szekciók munkájáról Homo
ki-Nagy Mária. Srdan Sarkié, Prof. Dr. Dr. h.c. Gemot 
Kocher. Prof. Dr. Dr. h.c. Wilhelm Brauneder és Kajtár 
István tartott összefoglalót, majd a szervezők nevében 
Kajtár István intézett zárszót a megjelentekhez.

A konferenciát nagy létszámú regisztráció és rendkí
vüli szakmai érdeklődés jellemezte, amely megnyilvá
nult az egyes előadásokat követő kérdések és hozzá
szólások színvonalában és mennyiségében egyaránt. A 
szervezők szándéka szerint a konferencia anyaga még 
ebben az évben megjelenik, méghozzá szlovák-magyar 
közös szerkesztésben.

A konferenciát a Nemzetközi Visegrád Alap (Inter
national Visegrad Fund), a cseh. a magyar, a lengyel és 
a szlovák kormány megegyezése alapján 2000-ben lét
rejött alapítvány támogatta, mivel a konferencia célja -  
a szorosabb együttműködés fejlesztésének, a kölcsönös 
kötelékek megerősítésének és az országok európai in
tegrációjának támogatása -  végső soron összhangban 
áll az alapítványéval.

Jog

Falus Orsolya

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) -  
hazánk legrégebbi folyamatosan működő univer- 
sitasa -  2010-ben ünnepelte jogelődje, a nagy- 

szombati egyetem Pázmány Péter nevéhez fűződő ala
pításának 375., s mintegy „mellékjubileumként" az 
Eötvös Loránd név felvételének 60. évfordulóját. A 
2011-re is áthúzódó jubileumi tanévben az egyetem 
számos tudományos, kulturális és művészeti programot 
rendezett, amelyek között egyetemi, kari és tanszéki 
rendezvények, konferenciák, kiállítások, előadások, 
emlékezések, kulturális, művészeti és sportrendezvé-

A Pázmány Péter Tudományegyetem, il
letve Eötvös Loránd Tudományegyetem 

fejlődésének néhány sorsfordulója:
Magyarországon az első 

jelentős, máig működő ma
gyarországi egyetemet -  a 
katolikus vallás terjesztése 
és a nemzet méltóságának 
emelése érdekében -  1635. 
május 12-én alapította Páz
mány Péter esztergomi ér
sek Nagyszombat (ma Tma- 
va) városában, akkori egy
házi székhelyén és vezeté
sét a jezsuita rendre bízta.
II. Ferdinánd német-római 
császár 1635. október 8-i 
privilégiumlevelével elis-

AzELTE 
3 7 5 ., jubileumi 
évének eseményei
nyék. bálok stb. egyaránt szerepeltek. Az ünneplésből 
kivette részét a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és 
az új nagyszombati egyetem1 is. Az alábbiakban a leg
fontosabb jubiláris eseményekről számolunk be.2

merte Pázmány alapítását, s ugyanazon jogokkal ruházta fel. mint 
a kölni, bécsi, mainzi. ingolstadti. prágai, olmützi és grazi egyete
meket. Az egyetem ünnepélyes megnyitására 1635. november 13- 
án került sor. A kezdetben Teológiai (Hittudományi) és a Filozó
fiai (Bölcsészeti) fakultással működő universitas 1667. január 2- 
án jogi karral. 1769-ben orvosi fakultással egészült ki. Az immár

teljes szerkezetű klasszikus 
egyetemet a jezsuita rend 
1773. évi feloszlatása után, 
Mária Terézia királynő ren
deleté alapján. 1777-ben 
Nagyszombatból Buda vá
rosába. a királyi palotába, 
majd már mint királyi egye
temet II. József reformin
tézkedéseinek részeként 
1784-ben Pestre költöztet
ték. Az 1848:19. te .-a z  el
ső magyar egyetemi tör
vénycikk -  mint nemzeti 
intézményt a Vallás- és

Az egyelem fennállásának 300. évfordulója alkalmából 
kibocsátón ezüst 2 pengős érme elő- és hátlapja
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