
történeti szemle

fogalomképzési technika szerint a kezdeti részekben meg
nevezi a létező intézményeket, de a tartalmi meghatáro
zásra akkor kerít sort, amikor a matéria építkezésében már 
kellő információ áll rendelkezésre. Ezzel a módszerrel 
elkerülhető a visszavetítő gondolkodás, a történészeket 
mindig kísértő aktualizálás veszélye is.

A vita során elvi kérdésként merült fel az intézmény- 
történeti vizsgálatok és a társadalomtörténeti háttér ösz- 
szekapcsolódásának (fcltétclczcttségének) kérdése. Vókó 
György ugyanis felvetette, hogy a bűnözés korabeli ala
kulásáról. a fenyítőházak lakóinak kriminológiai helyzeté
ről (a szegénykérdéshez hasonlóan) alaposabb áttekintést 
kellett volna adni. A szerző válaszában hivatkozott arra, 
hogy Magyarországon még gyermekcipőben jár a törté
neti kriminológia, annak ellenére, hogy Hajdú Lajos a 
Helytartótanácshoz beküldött törvényhatósági rabtabel
lák elemzésekor kitért erre a kérdésre is. Az elhatároló
dásnak azonban elvi szempontjai voltak. A fenyítőházak 
archetípusában ugyanis nem volt hely a hagyományos 
értelemben vett bűnözök számára. A disszertáns szerint e 
büntetési fonna újdonsága éppen az volt, hogy az állam 
a csavargókból bűnelkövetővé avanzsált csoportot meg 
akarta tartani a bűnelkövetés innenső oldalán, és a javítha- 
tóság előfeltevésével a nevelés terrénumába tolta át.

Tanulságos volt azon opponensi felvetés is, amely a 
vánnegyei tömlöcök kiválasztásának indokait firtatta.

Igen gyakori módszertani kérdés, hogy egy kutatható tel
jes forráskörböl milyen alapon választjuk ki a részletesen 
vizsgált elemeket, hogyan törekszünk a reprezentativitás 
biztosítására. Mezey Barna az ország különböző megyéi
ből térség szerint (nyugati, keleti és középső) választott 
mintaegységeket, de figyelembe vette azt is, hogy Csong- 
rád vármegye levéltárában lelhetőek fel a Domus Cor- 
rectoria szempei, tallósi és szegedi iratai. Zala vármegye 
büntetőgyakorlata Deák Ferenc révén országosan ismertté 
vált, míg Vas vármegyében korszakalkotó börtönrefor
mok zajlottak. Pest és Nógrád vármegyék levéltárai orszá
gosan érvényesülő büntetés-végrehajtási tendenciák ar
chivált anyagait őrzik. A szerző elismerte a teljes levéltári 
anyag feltárásának indokoltságát, és ígérte ezek későbbi, 
folyamatos közzétételét.

*

Az opponensek és a bíráló bizottság elfogadta a jelölt 
válaszait. A szavazásra jogosult bíráló bizottság -  titkos 
szavazással -  maximális pontszámmal javasolta Mezey 
Barna részére az MTA doktori cím odaítélését. A jelölt
tel szembeni osztatlan bizalom természetesen az egyéni 
teljesítmény elismerése, de ez a siker a hazai jogtörténeti 
szakma tekintélyét is emeli.

Stipta István

Bódiné dr. Beliznai Kinga 
doktori értekezésének 
nyilvános vitája

2011. november 21-én az ELTE Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszékének köréből újabb doktori vé
désre került sor, ezúttal a tanszék egyetemi adjunk
tusa. Bódiné dr. Beliznai Kinga védte meg PhD-érteke

zését. A korábban lezajlott habitusvizsgálat és a számos 
hozzászólást, értékelő véleményt hozó kutatóhelyi vita 
után került sor a Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben 
című értekezés nyilvános vitájára. Dr. Kukorelli István 
egyetemi tanár elnökletével ült össze a bíráló bizottság, 
amelynek tagjai dr. Nagy Janka Teodóra intézetigazgató 
főiskolai tanár (PTE Illyés Gyula Kar), dr. Balogh Elemér 
tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE) mellett az értekezés 
hivatalos bírálói, dr. Kajtár István tanszékvezető egyetemi 
tanár (PTE) és dr. Stipta István tanszékvezető egyetemi ta
nár (ME) voltak. Jelen volt továbbá ajelölt témavezetője, 
dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, s termé
szetesen számos kolléga és barát.

Az értekezés a jogtörténet egyik, az utóbbi időben igen 
sokat kutatott témájával, a jogi szimbolikával foglalko
zik -  ebben a tárgykörben több konferenciára került sor 
az elmúlt időszakban, számos publikáció született, köz
te tanulmánykötet az ELTE gondozásában. A Bódiné dr. 
Beliznai Kinga által elkészített és benyújtott doktori ér
tekezés azonban kiemelkedik abból a szempontból, hogy 
korábban sehol sem látott átfogó jelleggel tárgyalja a kér
dést, amit a bírálók és hozzászólók is kiemelték.

A nyilvános vita a szokásoknak megfelelően ajelölt tu
dományos életrajzának ismertetésével kezdődött. Bódiné 
dr. Beliznai Kinga mögött hosszú oktatói és kutatói pálya 
áll, amit számos tudományos publikáció fémjelez. Német, 
angol és olasz nyelvtudása okán számos külföldi konfe
rencia-részvétel és tanulmányút is áll mögötte. Ennek a 
hosszú kutatói pályának eredménye a rendkívül átfogó és 
nagyszámú (sok esetben hazánkban először, vagy hosszú 
idő után publikált) illusztrációt tartalmazó, igen terjedel
mes értekezés. Különösen jelentőssé teszi átfogó jellege; 
az eddigi kutatás már sok részletre fényt derített, de pél
dául az egyes színek vagy hatalmi attribútumok átfogó 
jogtörténeti és jogi szimbolikái vizsgálata hiányzott. Ezt 
emelte ki mindkét bíráló; az értekezés a maga átfogósá- 
gában igen jelentős új tudományos eredménynek minősül, 
hiánypótló jellege miatt mindenképpen javasolták könyv 
formában való publikációját is. Felhívták ugyanakkor a fi-
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gyeimet arra is, hogy egy ennyire újszerű, átfogó tematika 
eseten nehézséget okoz a fogalomalkotás, illetve a téma 
lehatárolása, de a jelölt mindkét feladatot remekül meg
oldotta.

A Jelölt az előzetesen feltett kérdésekre adott válaszá
hoz is számos képpel illusztrált prezentációt készített, 
ezek révén is számos érdekes részleten tudhatott meg a 
szép számban összegyűlt közönség például a bírói talár 
magyarországi bevezetésének történetéről -  ezzel kapcso
latban Bódiné dr. Beliznai Kinga kutatásai úttörő jellegű
nek tekinthetők, korábban soha nem vizsgált forrásokat 
vont be a vizsgálatba.

Összességében elmondható: mindenki hamar meggyő
ződhetett arról, hogy Bódiné dr. Beliznai Kinga értekezése

minden tekintetben megfelel a PhD-fokozat odaítélése fel
tételeinek, ugyanakkor szívesen hallgattuk volna tovább is 
az érdekes és fontos kultúrtörténeti adalékokat tartalmazó 
történeteket a jogi szimbolika köréből.

A bíráló bizottság az adható 25 pontból 25 ponttal érté
kelte ajelölt éitckezésél és a nyilvános vitán nyújtott telje
sítményét, Bódiné dr. Beliznai Kinga a doktori eljárásban 
megszerezhető 9 pontból 9 pontot szerzett, így a nyilvá
nos vitát követő fogadáson Mezey Barna pohárköszöntője 
után egy summa cum laude minősítéssel megszerzett dok
tori címre koccinthattunk.

Frey Dóra

Értékőrzők -  
Konferencia 

az Állami Számvevőszék 
alapításának 

140. évfordulóján

2011. november 29-én Értékőrző megújulás -  Álla
mi Számvevőszék a történelem sodrában címmel 
ünnepi konferenciára került sor az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara és az 

Állami Számvevőszék közös szervezésében. A konferen
cia megrendezésének apropóját a Számvevőszék 140 év
vel ezelőtti megalapítása adta, s célja az elmúlt időszak 
történéseinek áttekintése, valamint a jövőbe mutató tervek 
bemutatása volt. A konferencián felszólalt az Egyetem és 
a Számvevőszék több vezetője, illetve a Kar ezzel a témá
val foglalkozó oktatója is.

Mezey Barna, az ELTE rektora nyitóelőadásában töb
bek közölt rámutatott arra. hogy ., minél fejlettebb egy ál
lam, annál nagyobb szakértelem és megfelelő intézmény- 
rendszer szükséges az ellenőtzések lefolytatásához. Az 
ASZ elmúlt 20 éve bizonyíték arra, hogy a Számvevőszék 
rendelkezik azokkal a szakemberekkel, akikkel a feladatát 
el tudja látni". A két intézmény kapcsolatáról szólva ki
emelte: ..Az ELTE felelősségének érzi, hogy támogassa 
az Állami Számvevőszéket. Többek között azért, mert két 
olyan intézményről van szó, amely a bizalom vonatkozá
sában különleges helyet foglal el az országban. Amikor ál
talános a bizalomvesztés, van egy szerv, az ÁSZ, amely ezt 
a bizalmat nem vesztette el, és van eg)> másik szerv, amely 
évről évre bizonyíthatóan őrzi ezt a bizalmat, ez tehát kö- 
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Király Miklós, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 
dékánja annak a véleményének adott hangot, hogy az 
ÁSZ az állam pénzügyi lelki ismerete, az ELTE pedig 
az ország tudományos lclkiismerete, azaz mindkét in
tézmény képes tükröt tartani a döntéshozók elé. Európai 
kitekintést adott az európai számvevőszéki1 gyakorlatról, 
beszélt az európai és a nemzeti számvevőszékek, illetve a 
tagállamok közötti viszonyról. A végrehajtó hatalom gaz
dálkodásának átláthatóságáról és elszámoltathatóságáról 
szólva elmondta, hogy Európában alapvető elvárás, hogy 
az államháztartásban érvényesül a nyilvánosság, az elszá
moltathatóság pedig azt juttatja kifejezésre, hogy minden
kinek (bárkinek), aki közpénzből gazdálkodik, számítania 
kell arra, hogy tevékenységét a köz nevében rendszeresen 
ellenőrizni fogják.2

Révész T. Mihály címzetes egyetemi tanár bemutatta 
azokat az évtizedeket, amelyek a számvevőszék megala
kulása és tevékenységének beszüntetése között teltek cl. 
Beszélt a különböző vonatkozó törvényjavaslatokról, a 
különböző időszakok parlamenti vitáiról, elemezte azokat 
a kiemelkedő személyiségeket, akik a történelem sodrá
ban a Számvevőszék létrehozása, illetve működése körül 
tevékenykedtek. „Azt elmondhatjuk, hogy’ a történelmi 
tapasztalatok szerint mindenképp érdemes volt a szám
vevőszéket létrehozni” -  mondta zárásképpen. Jogtörté
nészként külön is ismertette azoknak a szakembereknek 
és politikusoknak a tevékenységét (Weninger Vince, Ló- 
nyay Menyhért, Csengery Antal), akik előmozdították a 
független költségvetési ellenőrzés ügyét, végső soron pe
dig megalapozták az 1870:18. törvénycikk elfogadását.3

Nagy Marianna egyetemi docens előadásában a sza
bálytalanság fogalmának a közigazgatási jogban való 
értelmezésével foglalkozott. Elmondta, hogy ugyan Ma
gyarországon 255 olyan jogszabály van, amely tartalmaz
za a szabálytalanság fogalmát, de ezeknek nem minden 
esetben ugyanaz a jelentése. .. Mindez problémát okoz az 
ellenőrök és az ellenőrzöttek számára is. Közös lehet az


