
annak legitimációjával is. Kiemelt figyelemmel elemezte 
a kutató az Eötvös-féle tervezet előzményeit, továbbélését, 
különösképpen pedig azt, hogy ebben miért választottak 
olyan esküdtbíráskodási rendszert a felmerülő problémák 
orvoslására, ahol az esküdtek döntöttek a bűnösségről, 
míg a bíróság hozta meg az ítéletet. Az előadó a Fejezetek 
az egyetemi bíráskodás történetéből című, rövid bemuta
tójában érdekesen, a hallgatóság figyelmét maximálisan 
felkeltő módon beszélt folyamatban lévő kutatásairól.

Frey Dóra a Menekültek és menekülök -  a második vi- 
lághábonit követő kényszermigráció nemzetközi jogi hát
tere című előadásában elsősorban az 1944 és 1948 közötti 
évekre koncentrált, amely időszak a nemzetiségi kérdé
seket illetően is számtalan kihívással szolgált a korabeli 
jogalkotók számára. Az előadó kitért a displacedperson 
(azaz DP) elnevezéssel illetett, alapvetően kényszermun
kásokat és koncentrációstábor-túlélőket magában foglaló 
csoportra és részletezte az őket érintő korabeli nemzetkö
zi szabályozást. A hallgatóság megismerhette továbbá a 
hazájukon kívül élő személyek és a menekültek közötti 
megkülönböztetést, hiszen az utóbbi csoportba elsősorban 
nemzetiségi és/vagy faji alapú üldöztetés következtében 
sorolták az embereket. A részletes és informatív előadás 
megmutatta, hogy a magyarországiakhoz hasonló prob
lémákkal ebben a korszakban a világon mindenfelé meg 
kellett küzdeni, s az. alkalmazott megoldások sok szem
pontból párhuzamokat mutattak.

A szekcióban elhangzott harmadik előadás egy külföl
di eredetű jogintézmény továbbélését és részleges meg
honosodását ismertette. Lenkovics Judit A német büntető

jog matuzsáleme: a hűtlen kezelés jogtörténeti aspektusai 
címmel egy konkrét tényállás eredetéről és jelentőségéről 
beszélt. A tételes jog világába is betekintést engedő ex
pozé jól illusztrálta a jogtörténet szerepét és jelentőségét 
konkrét büntetőjogi megoldások kialakulásának és fejlő
désének megértésében.

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék doktorandu- 
sza. Képessy Imre tartotta a szekció utolsó előadását. Az

alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon cím ta
lán némiképp provokatívnak tűnhetett, hiszen az előadó 
az. 1861 -es országbírói értekezletet vizsgálta, részletesen 
elemezve, hogy formailag, illetve tartalmát tekintve alkot
mánybíráskodási karakterűnek voll-e tekinthető ez a gré
mium. Az előadó szerint -  feltéve, hogy meghatározónak 
tekintjük alkotmánybírósági mivoltára nézve, hogy egy 
szerv rendelkezik-e normakontrollt végző hatáskörrel -  az 
országbírói értekezlet (szigorúan formálisan nézve) csu
pán javaslattevő szerv volt, hiszen a királytól való man
dátuma másra nem terjedt ki. Kizárólag ezen az alapon 
tehát nem lenne alkolmánybíráskodó szervnek tekinthető, 
de tartalmilag mégis felfedezhetünk bizonyos vonásokat, 
amelyek alapján a magyarországi alkotmánybíráskodás 
egyik előzményét láthatjuk ebben a testületben. A rövid 
előadás egy komolyabb kutatás kezdeti szakaszát mutatta 
be, amikor az elhangzottak talán több kérdést vetettek fel, 
mint amennyit megválaszoltak.

A konferencia kiváló lehetőséget biztosított a tudomá
nyos eszmecserére, illetve a folyamatban lévő kutatások 
megismerésére. Valamennyi előadást élénk és termékeny 
szakmai vita követte, ami egyfelől dicsérte az. előadásokat 
és a témaválasztásokat, másfelől visszajelzőit biztosított 
a kutatóknak eddigi munkájukról. A kollegiális közönség 
hozzászólásai sok segítséget nyújtottak az előadók jövő
beli tevékenységéhez. A szekció lezárásaként az elnök, 
Mezey Barna megelégedésének adott hangot az elhangzott 
előadások minőségét és tartalmát illetően, és valamennyi 
hallgatójának megköszönte az aktív részvételt. A jelenlé
vők egyetértettek abban, hogy az ehhez hasonló érdekes, 
konstruktív rendezvényekre a tudományos tevékenység 
fejlődése, és a fiatal kollégák munkájának segítése érde
kében a jövőben is nagy szükség lesz. Az elhangzott elő
adások alapjául szolgáló tanulmányok írott formában az 
egyetem gondozásában jelennek meg, hozzájárulva ezzel 
ahhoz, hogy a kutatási eredmények szélesebb körben is 
megismerhetővé váljanak.

B.-M. J.

N ém et-m agyar
bünte tő jog-tö rténeti

csereszeminárium
Szekszárdon

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának Magyar Állam- és Jog
történeti Tanszéke, valamint a Friedrich-Schil- 
ler-Universitát Jena Büntetőjogi Tanszéke közös szer

vezésében 12. alkalommal rendezték meg az immáron 
„hagyományosnak" tekinthető büntetőjog-történeti
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adott otthont. A 2012. július 12-14. között megrendezett 
konferencia témáját a különböző eljárások és az eljárási 
garanciák kérdése képezte, a múltban és a jelenben egy
aránt.

Az egymást kronologikus sorrendben követő előadá
sok előtt a két tanszék vezetője, Dr Mezey Barna és Dr. 
Günter Jerouschek köszöntötte a résztvevőket. Az első 
előadásokat a jénai hallgatóktól hallhattuk, akik a frank 
igazságszolgáltatás meghatározó vonásairól, a kora és vi
rágzó középkorban a szabadok és a nem szabadok esetén 
alkalmazandó eljárási szabályok közötti különbségről, va
lamint az akkuzatórius eljárásban az eskü, illetve az isten
ítéletek kiemelkedő szerepéről szóltak. A magyar hallga
tók közül elsőként a Palguta Virág adott elő, bemutatva az 
istenítéletek jelentőségét Magyarországon. Az ebédszünet 
előtt megismerkedhettünk még a IV. lateráni zsinatnak és
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a római jog középkori recepciójának jelentőségével a bün
tetőeljárási jog szempontjából.

Az elegáns belvárosi étteremben elfogyasztott ebéd után 
először a boszorkányperekről, egész pontosan a I leinrick 
Kramer inkvizítor által készített Boszorkánypöröly című 
könyvről volt szó, majd Mireisz Tímea előadásában a Habs
burgok uralkodása alatt zajló egyik leghíresebb hűtlenségi 
perről, az Iliésházy István elleni eljárásról tudhattunk meg 
érdekes információkat. Kepler Norbert a monarchikus dik
tatúra neoabszolutizmusnak nevezett időszakának felség
sértési pereiről tartott előadást. A kávészünetet követően 
a Német Birodalom 1871. évi büntető törvénykönyvéről 
nyerhettünk áttekintést, majd Ihász Péter tartott előadást a 
magyarországi esküdtszéki eljárásokról. Beke-Martos Judit 
jóvoltából az esküdtbíráskodásnak az Egyesült Államok
ban meghonosodott rendszerét ismerhettük meg, miköz
ben egyes, a fejlődés szempontjából kiemelkedő ügyeket 
is bemutatott. Az első nap zárásaként Kajcsos Kinga tar
tott előadást a Mindszenty-perről, illetve Romics Ágnes a 
Mansfeid-pert ismertette. Az este folyamán Frey Dóra 
jóvoltából városvezetésen vettünk részt, amelynek kere
tében végigjártuk a festői szépségű belvárosi, illetve közö
sen elfogyaszthattunk egy hangulatos vacsorát.

Másnap délelőtt a nürnbergi perek mai jelentőségéről, 
illetve a radbruchi formuláról hallgathattuk meg a német 
kollégák előadását, utánuk jelen beszámoló szerzőjének 
Losonczi Eszterrel közösen készített előadása követke
zett, amely a bírói függetlenség aktuális kérdései cím alatt 
a bírósági szervezetrendszerben, illetve a bíróságok igaz
gatásában az elmúlt húsz évben bekövetkezett változáso
kat vizsgálta, bemutatva ezek hatásait a különböző eljárási 
alapelvek és garanciák érvényesülésére. A délutáni pécsi 
városnézésen szintén Frey Dóra volt az idegenvezető. 
A napot a Fekete pincészetben szervezett jó hangulatú 
borkóstolóval zártuk.

A csereszeminárium ez alkalommal is jó hangulatban 
telt, a három nap alatt megismerkedhettünk a német kollé
gákkal, illetve a jénai hallgatókkal. Ki kell emelni a rend
kívül színvonalas előadásokat mind német, mind magyar 
részről. A szervezés munkájáért valamennyi résztvevő ne
vében köszönet ját Frey Dórának, akinek köszönhetően is
mét egy remekül megszervezett, érdekes és szórakoztató 
konferencián vehettünk részt.

Képessy Imre

Szente Zoltán akadém iai 
doktori értekezésének 
nyilvános védéséről

Szente Zoltán, a Széchenyi István Egyetem Deák Fe
renc Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi és 
Politikatudományi Tanszékének habil. egyetemi ta

nára az MTA doktora cím megszerzésére Konnányfonna 
és parlamentáris kormányzás a XIX. század európai és a 
dualizmus kori mag\'ar közjogban címen benyújtott érte
kezésének nyilvános vitájára 2012. március 2]. napján ke
rült sor az MTA székházában.

A bírálóbizottság elnöke Kilényi Géza, az. MTA dokto
ra. titkára Rácz Lajos, az állam- és jogtudományok kan
didátusa, tagjai Berényi Sándor, Ficzere Lajos, Kecskés 
László, Sári János, Tamás András, az MTA doktorai és 
Stipta István, az állam- és jogtudományok kandidátusa 
voltak. Az értekezést Ádám Antal, Kajtár István és Sárkö- 
zy Tamás, az MTA doktorai opponálták.

A nyilvános vita kezdetén -  az elnöki megnyitót kö
vetően -  a bírálóbizottság elnöke ismertette a jelölt tudo
mányos életrajzát, majd a hivatalos bírálatok ismertetése 
következett, mivel Szente Zoltán nem kívánt élni az érte
kezés vázlatos szóbeli ismertetésének lehetőségével.

Adám Antal opponenciájának elején részletesen és 
pontosan meghatározta, hogy milyen szempontok szerint 
kívánja Szente Zoltán munkáját értékelni, majd kitért a

témaválasztás indokoltságára, amelyet annak ellenére is 
megalapozottnak tekintett, hogy a témát korábban már 
bőven tárgyalta a hazai szakirodalom. A doktori mű mél
tatása során Ádám professzor kitért arra is, hogy a szerző a 
hazai szakirodalom néhány, a témához tartozó művét nem 
idézte, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy a jogi ér
téktan (axiológia) eredményeit hangsúlyosabban lehetett 
volna felhasználni. Összefoglalva megállapította, hogy a 
szerzőnek a régóta bevett történeti állítások cáfolását cél
zó érvelése meggyőző.

Kajtár István az értekezés arányos szerkezetét emelte 
ki, s komplett történeti áttekintés keretében alapvetően 
egyetértőén -  követte nyomon a szerzőnek az európai 
parlamentarizmus kialakulását rekonstruáló okfejtését. 
Ugyanakkor rámutatott arra, hogy az Oszmán Birodalom 
és Oroszország korabeli berendezkedésének jellemzésére 
a despotizmus helyett az autokrácia kifejezés megfelelőbb 
lett volna, valamint arra, hogy az angol parlamentarizmus 
ismertetése során a szerző a Bili of Rightsra és az Act of 
Settlementre is kitérhetett volna. Kajtár István szerint cél
szerű lett volna a „pszeudo-”, „fél-" és „látszatparlamen
tarizmus” fogalmainak egyértelmű tisztázása a műben. 
Ugyanakkor az opponens elismerte az értekezés nóvu
mait, illetve annak koncepcionális megállapításaival -  így 
a fogalmi ismérvekkel, a közjogi-politikai fogalommal, 
a normatív-deskriptív megkülönböztetéssel egyetértett, 
ahogyan az elöszentesítésre vonatkozó elemzéssel is.

Sárközy Tamás bírálói véleményének középpontjában 
az értekezés logikai gondolatmenetének ellenőrzése állt, 
amellyel kapcsolatban az opponens megállapította, hogy a


