
mü érvelése védhető, meggyőző és abból a mai, rendszer- 
váltás utáni magyar kormányzati rendszerre vonatkozó 
következtetések is levonhatók.

Az opponensi vélemények elhangzását követően Kilé- 
nyi elnök úr megnyitotta az értekezés feletti vitát. Elsőnek 
Berényi Sándor és Stipta István írásbeli véleményét olvas
ta fel Rácz Lajos, majd a bírálóbizottság tagjai közül Sári 
János osztotta meg a művel kapcsolatos nézeteit. Felszó
lalásában kiemelte, hogy az értekezés nem foglalkozott az 
angol parlamentarizmus fejlődésében a common law által 
betöltött szereppel. Ugyancsak hiányolta a műből Eötvös 
Józsefnek A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az 
államra című munkájára történő hivatkozást.

A vélemények elhangzását követően Szente Zoltán is
mertette a bírálatokban és az elhangzott hozzászólásokban 
kifejtettekkel kapcsolatos álláspontját, valamint külön ki
emelte a mü tudományos újdonságait. Ajelölt a hivatalos 
bírálók munkáját és az opponensi vélemények részletezett
ségét megköszönve megállapította, hogy azok nem adnak 
okot vitára, hiszen az értekezés legfőbb megállapításait 
alaposnak találták, valamint azt, hogy az elhangzott -  s a 
fentebb ismertetésre került -  kritikai megjegyzések a mü 
egy-egy részletére vonatkoznak. Ezeket sorba véve Szen
te Zoltán mindenre kimerítő választ adott, így az Ádám 
professzor kritikájában foglaltakra reflektálva a tudatosan 
alkalmazott értéksemleges vizsgálati módszerre hivatko
zott. Kajtár István opponenciájára válaszul az alkotói mér
legelés körébe tartozónak minősítette azt, hogy az angol 
jogfejlődés mely intézményeit és dokumentumait emeli 
az értekezésbe, a pszeudoparlamentarizmus definíciójá
nak elmaradását pedig azzal indokolta, hogy -  ellentét
ben a parlamentarizmus fogalmával -  annak ismérveiről 
nincsen szakmai konszenzus, így teljesen egyéni, nehe
zen igazolható definíciót lehetett volna csak adni. Sárkö- 
zy Tamás azon megállapításával, hogy az értekezés által 
vizsgált dualizmus és a közelmúltbéli-jelenlegi magyar 
politikai viszonyok párhuzamba állíthatók, Szente Zoltán 
egyetértett, de hangsúlyozta, hogy a műnek nem volt cél
ja ilyen hasonlóságok kidomborítása. Sáry Jánosnak adott 
válaszában a jelölt kifejtette, hogy a common law hatásai
nak vizsgálata kívül esett az értekezés hatókörén. Eötvös 
József munkája pedig, bár a hazai politikai-közjogi szak

irodalom által gyakorta hivatkozott, valójában nem tartal
mazott olyan újdonságot, ami azt indokolta volna, hogy 
az értekezés hivatkozott forrásai között feltüntesse. Aje
lölt több ehhez hasonló müvet jelölt még meg, amelyeket 
ugyanezen okból nem tüntetett fel a bibliográfiában.

Felszólalása végén Szente Zoltán az értekezés tudomá
nyos újdonságai között jelölte meg azt, hogy a nyilvános 
védés idejére könyv formájában is megjelent doktori mű 
a korabeli európai parlamentáris kormányzás elemzése 
alapján többé-kevésbé objektív, ellenőrizhető értékelési 
szempontokat, értelmezési keretet biztosít a dualizmus- 
kori kormányzás megítélése számára. Ehhez szükséges 
volt a 19. századi parlamentarizmus ismérveinek és osztá
lyozási szempontjainak meghatározása, amelyek mentén 
kialakított következtetések csak úgy válnak cáfolhatóvá, 
ha e parlamentarizmusfogalmat vonják kétségbe. A ki
alakított szempontrendszer követelményeivel összevetve 
a dualizmus kori magyar parlamentarizmus kérdését il
letően a szerző megállapította, hogy az megrekedt fejlő
dési út volt, mivel leküzdhetetlen intézményi és politikai 
akadályokkal szembesült. Ezt a fo gondolatmenetet csak 
kiegészítik azok a tudományos újdonságok, amelyek a ha
zai szakirodalom egy-egy széles körben elismert, de téves 
megállapítását javítják ki, így azt, hogy a királyi elöszen- 
tesítési jog titkos volt, vagy éppen a dualizmus kori kor
mányok számát illetően. Szente Zoltán felszólalását egy 
találó mondattal zárta az értekezés aktualitásáról: bár lehet 
azt állítani, hogy annak eredményei érdektelenek a mai 
ember számára, de miért ismernénk rosszul e korszak köz
jogtörténetét, hajói is tudhatjuk azt?

A vita berekesztését követően a bíráló bizottság hatá
rozathozatal céljából visszavonult, majd a rövid tanács
kozást követően az elnök kihirdette a bizottság dönté
sét, miszerint Szente Zoltán értekezését az MTA doktora 
cím megszerzésére alkalmasnak találta és javasolja az 
MTA Doktori Tanácsának a cím odaítélését. A nyilvános 
vita hivatalos programját fogadás zárta az MTA kávézó
jában.

Az MTA Doktori Tanácsa 2012. május 18-án döntött az 
MTA doktora cím odaítéléséről Szente Zoltán egyetemi 
tanár számára.

Erdős Csaba

Kiss Bernadett 
PhD-disszertációjának 

nyilvános vitá ja

012. július 4-én került sor az ELTE ÁJK Kari 
Tanácstermében Kiss Bernadett Közterületi köz
rendsértő magatartások a X1X-XX. század for

dulóján. A településrendészeti politika átalakulásának 
folyamata egyes státuszvétség jellegű magatartások

esetében című doktori (PhD-) értekezésének nyilvános 
vitájára. A bíráló bizottságot Dr. Gönczöl Katalin egye
temi tanár vezette, a dolgozat két hivatalos bírálója Dr. 
Kajtár István tanszékvezető egyetemi tanár és Dr. Hack 
Péter habilitált egyetemi docens, a bizottság tagjai pe
dig Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár és Dr. Stipta Ist
ván egyetemi tanár voltak, utóbbi látta cl a bizottság 
titkári teendőit is. A nyilvános vitán megjelent a jelölt 
témavezetője, Dr. Mezey Barna tanszékvezető egyete
mi tanár, valamint számos kolléga és pályatárs nemcsak 
a jogtörténészek, hanem a büntetőjogászok és krimino
lógusok közül is.



történeti szemle

A nyilvános védés kezdetén a bizottság titkára ismertet
te a jelölt tudományos életrajzát, majd a bizottság elnöke 
felkérte a jelöltet téziseinek rövid ismertetésére. Kiss Ber
nadett rövid előadásában kitért arra, hogy dolgozatának fő 
célja a státuszvétségek körébe tartozó kisebb súlyú cselek
mények szabályo/ástörténetének vizsgálata volt, különös 
tekintettel a szabályozás hatékonyságára. Dolgozatának 
lő következtetése, hogy a közrendsértő magatartások sza
bályozása nem volt megnyugtatóan rendezve már a 19. 
század végén sem, amikor az ilyen típusú magatartások a 
nagyvárosok megjelenésével, illetve a hagyományos tár
sadalmi struktúrák felbomlásával korábban nem ismert 
mértéket öltöttek. F.kkor valóságos szabályozási dömping 
bontakozott ki, ekkor alakultak ki a települési szintű ren
dészeti szenek, illetve ekkor alkotta meg a közrendsértő 
magatartások fogalmát Tomcsányi Móric és Concha Győ
ző. Ebbe a körbe tartozott a koldulás, a csavargás, a pros
titúció, illetve a fedélnélküliség, valamennyi magatartás 
jellemzője hogy határesetet képez a rendészeti és a szoci
ális problémák között, emiatt csak rendészeti eszközökkel 
nem is kezelhető eredményesen. A dolgozat azonban nem 
a problémák történetiségét vizsgálja, hanem figyelemmel 
van a mai helyzettel való párhuzamokra, az önkormányza
ti hatáskörbe tartozó rendészeti kérdésekre, így a koldulás, 
illetve kukázás szankcionálására, a hajléktalanok helyze
tének rendezésére, illetve a prostitúció szabályozására.

A hivatalos bírálók közül Kajtár István kiemelte a dol
gozat interdiszciplináris jellegét, és a jogtörténeti, krimi
nológiai. illetve közigazgatási jogi kérdések egyenletesen 
magas színvonalú tárgyalását. Külön dicsérte a felhasznált 
szakirodalom sokrétűségét. Mindezek alapján javasolta a 
dolgozat publikálását, illetve a tudományos fokozat oda
ítélését. A másik hivatalos bíráló, Hack Péter is a téma 
komplexitását emelte ki, a dolgozat értékének nevezte

annak kimutatását, hogy a rendészeti problémák nagy ré
sze hosszú idő óta problémát jelent, s bár a megoldásra a 
tudomány javaslatokat lett, ezeket a jogi rendezésnél álta
lában figyelmen kívül hagyják. Méltatta továbbá, hogy a 
dolgozat igen alapos munka, amely nagyon széles tárgyi 
tudáson alapul. Kritikai észrevétele csak annyiban volt, 
hogy az aktuális problémákat tárgyaló fejezet inkább csak 
kérdéseket vet fel, de a válaszokkal adós marad, a több 
idősíkon mozgó tárgyalási mód pedig szerkesztési prob
lémákat vet fel. Ugyanakkor mindenképpen elismerendő- 
nek tartotta a bátor témaválasztást, kiemelte az igényes, 
olvasmányos megfogalmazást. Összességében ajánlotta a 
tudományos fokozat odaítélését. A bizottság tagjai közül 
Balogh Elemér a történeti dimenzió fontosságát emelte ki 
a mai joggyakorlat és jogalkalmazás szempontjából, Stip- 
ta István pedig a feldolgozott levéltári anyagok kiválasz
tási szempontjaira kérdezett rá.

Kiss Bernadett válaszában megköszönte a bizottság és 
a bírálók munkáját, valamint a konstruktív kritikát. A ha
tályos jogi helyzet bemutatásának rövidségét a terjedelmi 
korlátokkal indokolta, és kifejtette, hogy ennek ellenére 
nem kívánt eltekinteni a történeti és az aktuális problémák 
párhuzamba állításától, így jött létre a dolgozat több idő
síkon mozgó szerkezete. A levéltári anyagok kiválasztását 
hozzáférhetőségi szempontok határozták meg leginkább, 
illetve ebben az esetben is terjedelmi okokból nem került 
sor átfogóbb, több települést érintő kutatásra.

A bizottság a jelölt válaszát elfogadta, a bírálók ennek 
ismeretében is fenntartották véleményüket a tudományos 
fokozat odaítéléséről. Rövid tanácskozás után a bizottság 
ismertette döntését, és az elérhető 9 pontból 9 ponttal érté
kelte Kiss Bernadett doktori disszertációját.

Frey Dóra

Juventus victus
Erdődy János és Jusztinger János 
doktori értekezéseiről

Az elmúlt években több római jogi doktori érteke
zés is született hazánkban. Ez a hazai romanisztika 
erősödésének, stabilitásának biztos jele, beértek 

azok a gyümölcsök, amelyeket a különféle magyar tudo
mányos műhelyek hordoztak. Örömhír, hogy idén két ró
mai jogi tárgyú, jelentős tudományos értékekei hordozó 
dolgozat is bemutatásra és megvédésre került, amelyek 
Erdődy János budapesti cs Jusztinger János pécsi kollé
gák tollából születtek. A következőkben a két fiatal pálya
társ szakmai munkásságának és disszertációjának rövid 
bemutatására vállalkozom. ***

***

Erdőd}’ János, tehetséges pályatársaihoz, Siklósi Ivánhoz 
és a szegedi Pozsonyi Norberthez hasonlóan a római jog 
művelésének szentelte eddigi pályafutását. A mai nehéz 
intézményi és egzisztenciális körülmények között ez ko
moly elhivatottságról és a tárgy iránti elkötelezett oda
adásról tesz tanúbizonyságot. Mindvégig hű maradt alma 
materéhez, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi kará
hoz, ahol Zlinszky János professzor úr és El Behciri Nad- 
ja professzor asszony iránymutatása szerint ma is végzi 
munkáját. Gazdag nyelvi ismeretekkel és komoly fordí
tói múlttal rendelkezik, és ezt Radix omnium motorúm? 
A pénzzel összefüggő egyes római dologi jogi kérdésekről 
című értékezésében eredményesen kamatoztatta is. A dol
gozat megvédésére 2012. május 4-én került sor a katolikus 
egyetem jogi karán.

Erdődy János már dolgozata címével, amelyet a Szent- 
írástól származó idézettel1 gazdagít, gondolkodásra inge
rel. Valóban a pénz lenne minden rossz forrása? Csupán 
tüzetesebb vizsgálat után derül ki, hogy nem maga a pénz, 
hanem az utána érzett vágyódás tekinthető negatív jelen-


