
• Az Anno 1945 filmklub 2005. november 16-án mu
tatta be az „Egy korszakváltás képei a filmvásznon 
hét történetben” sorozat keretében az „I. történet: 
Valahol Európában” című 1947-ben rendezett ma
gyar filmet, melyet szakmai vita és beszélgetés kö
vetett a politikatörténeti intézetben.

• A 10. születésnapját ünneplő Napvilág Könyvkiadó 
gondozásában ünnepélyes keretek között került sor a 
„Globalizáció: esély vagy veszély? -  társadalom- 
kritikai értelmezések” című tanulmánykötet bemu
tatójára 2005. november 16-án az Egyenlítő Galéri
ában. A bemutató kapcsán szervezett tudományos 
konferencia előadói voltak többek között Kondorost 
Ferenc (A globalizáció kihívása: emberi jogok, érté
kek hierarchiája), Szigeti Péter (Hegemónai értel
mezések a globális kapitalizmus korában) és Tanyi 
Attila (Globalizáció, kozmopolitanizmus és filozó
fia: történelmi vizsgálódások)

• 2005. november 16-án mutatta be a Rubicon ház Ki
adó Bodrogi Péter, Molnár József és Zeidler Sándor: 
„Nagy magyar kitüntetéskönyv” című könyvét. A 
könyvet Katona Tamás történész ismertette. A mű el
készítésében szakértőként közreműködött Pandula 
Attila.

• 2005. november 25-én ünnepelte a gyó'ri jogász- 
képzés fennállásának tizedik esztendejét a Szé
chenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi 
Kara, valamint az Universitas Győr Alapítvány. A 
képzés megalapításának ünnepi megemlékezésen 
felszólalt Szekeres Tanuís rektor. Bihari Mihály 
egyetemi tanár, MezeyiBarna egyetemi tanár. Nagy 
Zoltán ítélőtáblái elnök, Bogi Ildikó ügyész és 
Szalay Gyula egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudo
mányi Intézet igazgatója. A megemlékezést követő 
tudományos emlékülés referátumát Szigeti Péter 
egyetemi tanár, korreferátumait pedig Halmai Gá
bor egyetemi tanár, Lenkovics Barnabás egyetemi 
tanár. Révész T. Mihály egyetemi docens, Milassin 
László egyetemi docens és Gellér Balázs egyetemi 
docens tartották.

• 2005. december 7-én hirdette meg a Szegedi Tudo
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
Doktori Tanácsa Antal Tamás doktori fokozat- 
szerzésének keretében sorra kerülő doktori érteke
zés bírálati eléjárásának nyilvános vitáját. (Az íté
lőtáblák, bírói jogviszony, esküdtszék. Törvényke
zési reformok Magyarországon 1890-1900)

• A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és 
Jogtudományok Osztálya, valamint az Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kara M arton Géza akadémikus születésének 125. 
évfordulója alkalmából 2005. december 9-én az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Karon megemléke
zett a neves római jogász professzorról. Harmathy

HÍREK
Attila akadémikus, egyetemi tanár és Mezey Barna 
egyetemi tanár, dékán megnyitóját követően 
Hamza Gábor akadémikus, egyetemi tanár elnökle
te mellett hangzottak el a tisztelgő előadások. 
(Zlinszky János professzor emeritus: A magándelik- 
tum Marton Géza munkáiban; Molnár Imre pro
fesszor emeritus: Magánjogi felelősség -  büntetőjo
gi felelősség az ókori Rómában; Jakab Éva egyete
mi tanár: Vétkes és vétlen felelősség az adásvétel
nél a római jogban; Földi András egyetemi tanár: A 
„holt terek” veszélyei a mai romanisztikában; 
Bessenyő András egyetemi docens: A moralitás ka
tegóriája Marton Géza civilisztikai gondolkodásá
ban; Szabó Béla egyetemi tanár Marton Géza deb
receni jogi oktatási reformtervei és a római jog he
lye a curriculumban; Nadja El Beheiri egyetemi do
cens: A jog fogalma Marton Gézánál -  „A nemzet
közi jog jogiságának kérdéséhez” c. tanulmány 
alapján; Nótári Tamás egyetemi adjunktus: Marton 
Géza és a büntetőjog.)

• A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történe
ti Tudományos Társaság és a Határőrség Tudomá
nyos Tanácsa közös rendezvényeként került sor 
2006. január 17-én a Határőrség Országos Parancs
nokságán a „H atárrendőrség 1906” (Az első ma
gyar önálló polgári országos határőrizeti szakmai 
testület a Magyar Királyi Határrendőrség) című 
konferenciára. A Béndek József határőr altábor
nagy, a Határőrség Országos Parancsnokának kö
szöntőjét követően a Samu István határőr vezérőr
nagy, Határőrség rendészeti főigazgatója, a Határ
őrség Tudományos Tanács elnökének vezetésével 
lezajlott tanácskozás fontosabb témái voltak: A du
alizmuskori magyar rendvédelem és határőrizet. A 
Magyar Királyi Határrendőrség (Parádi József főis- 
kolai tanár) A magyar államhatárvonal és jelölése a 
dualizmus időszakában (Suba János tudományos 
főmunkatárs), A Magyar Királyi Határrendőrség a 
magyar határőrizet fejlődéstörténetében (Gáspár 
László egyetemi docens) A Magyar Királyi Határ
rendőrség egyenruhái és rangrendszere (Zeidler 
Sándor). Határforgalom-ellenőrzés a Magyar Ki
rályság dualizmuskori államhatárain (Nagy György 
egyetemi tanár). A Magyar Királyság útlevelei, kis- 
határforgalmi útiokmányai a dualizmus időszaká
ban (Bencsik Péter). A Magyar Királyi Határrend
őrség nemzetbiztonsági jellegű feladatai (Csóka Fe
renc), A Magyar Királyi Határrendőrségnél rend
szeresített munkaokmányok (Simon F. Nándor). A 
Magyar Királyi Határrendőrség feladatai, tevékeny
ségének néhány jellemző vonása (Ernyes Mihály).
A Határrendőrség helye, szerepe a rendvédelmi 
szférában alkotmányjogi szempontból (Hautzinger 
Zoltán)
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• 2006. január 30-án szervezte meg a Budapesti Ügy
védi Kamarában a Columbia University Budapest 
Law Center Public Interest Law Initiative a Pro 
bono publico. Hagyományok és jelen: ügyvédek a 
közjó érdekében címmel kerekasztal-beszélgetését. 
melyen különleges hangsúlyt kapott a magyar jog- 
történeti tradíció, „a szegények ügyvédje" minta mai 
alkalmazása.

• A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Intézete 2006. február I -jén megem
lékezést tartott az egyetem „J” épületének aulájában. 
Az ünnepséget Deák Ferenc halálának 130. évfor
dulóján szervezték, melynek során Révész T. Mihály 
tanszékvezető egyetemi docens tartott előadást Deák 
jogászi pályájáról, Kállay István pedig Miből tanult 
Deák Ferenc? címmel korreferátumot. Ezt követően 
sor került Deák Ferenc mellszobrának megkoszorú
zása. A megemlékezés alkalmából avatták fel a győ
ri jogi fakultás új termeit, Az Áldozat utcai campu- 
son elkészült előadót, a Deák-termet, szemináriumi 
helyiségeket és a kibővített könyvtárat.

• 2006. február l-jén kerített sort a Károli Gáspár 
Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 
első jogi szakkönyvbem utatójára. Takács Albert. 
az állampolgári jogok országgyűlési biztosának he
lyettese. a Corvinus Egyetem főiskolai tanára ismer
tette Lőrincz Lajos professzor ..A közigazgatás alap- 
intézményei" (HVG Orac) köteté Bogár László mu
tatta be Pokol Béla egyetemi tanár: „Globális uralmi 
rend" (Kairosz Kiadó) könyvét, végül Horváth Atti
la egyetemi docens (PPKE. ELTE) szólt Sándor Ist
ván: A társasági jog története Nyugat-Európában 
címmel publikált munkáját (KJK Kerszöv).

• Az International Commission fór the History of 
Reperesentative and Parlamentary Institutions 
(I.C.H.R.P.I.) 57. konferenciáját Párizsban tartja 
2006. szeptember 7. és 10 között. A konferencia 
szervezői Prof. Jean Grarigues (Université Orleans) 
és prof. Frédéric Attal (Paris). Elérhetőség: 
attal.frederic@ferr.fr). A magyar nemzeti csoport 
delegációval képviselteti magát.

• Köztársaság -  a m odernkori történelem fényé
ben. Nagyszabású Tudományos konferenciával em
lékezett meg a Politikatörténeti Intézet az 1946. évi 
köztársaság kikiáltása 60. évfordulójáról 2006. feb
ruár l-jén Földes György megnyitója és Gombár 
Csaba bevezető előadása (Republikanizmus és de
mokrácia tegnap és ma) után négy szekcióban hang
zottak el előadások, illetve folytattak vitát történé
szek, jogtörténészek, szociológusok, politológusok. 
Az első szekció (A köztársaságok keletkezése és 
sorsa a XX. században) előadásai voltak: Wiener 
György. Az európai köztársaságok létrejöttének tör
ténelmi feltételei a XX. században; Hajdú Tibor: Új 
köztársaságok az I. világháború után; Kende Péter.

Kell-e a demokratikus köztársaság sikeréhez az iste
nek kegyelme?; Horváth Jenő: A köztársaság kikiál
tása Olaszországban (1946); Szokolay Katalin: Len
gyel köztársaság, de hányadik?; Tamás Gáspár Mik
lós: Köztársaság és közérdek. A második szekció té
mája volt: A m agyar köztársasági hagyomány fel
táratlan elemei. Az érintett témák: Mezey Barna: A 
köztársasági tradíció a magyar alkotmánytörténet
ben; Pölöskei Ferenc: A köztársasági gondolat a 
magyar irodalomban; Sípos József: Agrárpártok és a 
köztársaság; Varga Lajos: A magyar szociáldemok
rácia és a köztársasági gondolat; Litván György: 
Polgári radikálisok és köztársaság; Berényi Zsuzsan
na: A magyar szabadkőművesség és a köztársasági 
eszme; Egresi Katalin: A köztársasági eszme és a 
szent korona-tan a magyar politikai gondolkodásban 
a két világháború között; Hubai László. A kommu
nisták a demokratikus fordulatról és a köztársaságról 
1944-1947; Tóth István: A Nemzeti Parasztpárt de
mokrácia felfogása 1945-1946; Föglein Gizella: 
Szociáldemokrata és kisgazda elképzelések a köz
társaságról a II világháború után és Ruszoly József: 
Az 1946. évi I. törvénycikk, mint a történelmi alkot
mányunk záróköve. A harmadik, szekció: A köztár
sasági eszme történetéről vitázott a felvilágoso
dástól napjainkig tartó  időben. (Hahner Péter: A 
köztársaság nehéz győzelme Franciaországban; Szi
lágyi Péter: A weimari köztársaság államelméleti 
vitái: Konok Péter: Köztársaság-képek az anarchis
táktól a monarchistákig. Spanyolország, 1936-1939; 
Johancsik János: Viták a francia ötödik köztársaság
ról; Vastagh Pál: Európai Unió -  Európai 
Köztársaság?; Végül a negyedik szekció: a Köztár
saság -  demokrácia és nemzet -  1989 után M a
gyarországon címmel aktuális kérdésekről tárgyalt, 
így Bayer József tartott előadást a Köztársaság, de
mokrácia és legitimitás -  ma címmel. Szigeti Péter: 
Alkotmányossági vitákról és a legitimáció kérdései
ről. Farkas Gergely: 16 éve a magyar jogállam alap
ja és födémje megjelöléssel az Októberi Alkotmány 
a Nemzeti Kerekasztal előtt címmel tartott előadás. 
További előadók voltak: Kardos József: A köztársa
sági gondolat az iskolai oktatásban; Nagy Marianna: 
A köztársasági esélyegyenlőség eszméjének evolú
ciója; Szentpéteri Nagy Richárd: Az alkotmány köz
társasága -  a köztársaság alkotmányossága.

• 2006. február 15-én a Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán védték meg Phd értékezésü- 
ket Takács Tibor és Babják Ildikó, a Deák Ferenc 
Állam- és Jogtudományi Iskola hallgatói. Takács Ti
bor munkáját (A francia magánjog fejlődésének tör
ténete. A Code Civile és előzményei) Homoki Nagy 
Mária és Kecskés László egyetemi tanárok opponál
ták. Babják Ildikó (Árucsere ügyletek a germán né
pek szokásjogában) értekezését Zlinszky János pro
fesszor emeritus és Jakab Éva egyetemi tanárok bí
rálták. Az eseményről a következő számban részle
tes beszámolót közlünk.
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• A német jogtörténészek 2006. szeptember 10 és 14 
között rendezik meg Halléban a 36. Deutscher 
Rechtshistorikertagot. A Heiner Lück és Rolf 
Lieberwirth által jegyzett meghívó tanúsága szerint 
március 31-ig lehet jelentkezni a soron következő 
konferenciára, melynek a Martin Luther Universitát 
Halle-Wittenberg jogi fakultása ad otthont. A szer
vező iroda címe: Juristische Fakultat D-06108 Halle 
an dér Saale Universitatsring 4 / Lehrstuhl fúr 
Bürgerliches Recht, Europáische, Deutsche und 
Saschische Rechtsgeschichte. (heiner.lueck @inm 
uni-halle.dei

2006. április 6-8 között Bécsben tartja az Osztrák 
Tudományos Akadémia Jogtörténeti Bizottsága 
konferenciáját a Werner Ogris professzor által gon
dozott „Die Formierung des Reishofrates (RHR) 
inter Kari V. und Ferdinand I. (1519-1564)” kutatá
si keretprogram keretében „Europáische 
Höchsgerichte dér frühen Neuzeit mit besonderer 
Berücksichtung des RHR" címmel.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara újabb 
könyvbemutatóra hívta a tudományos közéletet. A 
szakmai beszélgetéssel egybekötött könyvbemuta
tón kollégáik méltatták a Kar oktatóinak 2004-ben 
és 2005-ben megjelent munkái közül az alábbiakat: 
Sándor Tamás -  Vékás Lajos: Nemzetközi adásvé
tel (Bemutatta: Bariéin László egyetemi tanár) 
Menyhárd Attila: A jó erkölcsbe ütköző szerződé
sek (Bemutatja: Földi András egyetemi tanár). 
Hamza Gábor: Le Dévelopment du droit privé 
Européen (Bemutatja: Harmalhv Attila egyetemi ta
nár, akadémikus) Berke Barna -  Király Miklós -  
Kisfaluéi András -  |et al.|: (Szerk.: Miskolci Bod
nár Péter] Európai társasági jog (Bemutatja: 
Menyhárd Attila egyetemi docens), Horváth Attila:
A lészvénytársaságok és a részvénytársasági jog ki
alakulása Magyarországon, valamint Sándor István:
A társasági jog története Nyugat-Európában (Be
mutatja: Kun Tibor jogász-igazgató, megbízott ok
tató). Cs. Kiss Lajos -  Földi András -  Harmathy 
Attila -  Karácsony András -  Szilágyi Péter -  Ta
kács Péter -  Tamás András [et al.| Szerk.: H. Szil
ágyi I. és Paksy M.: Ius unum, lex multiplex liber 
amicorum studia Zoltán Péteri decicata (Bemutatja: 
Badó Attila egyetemi tanár [Szegedi Tudomány- 
egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]), Bárándv 
Péter -  Bárd Károly -  Békés Imre -  Finszter Géza 
-  Gél lér Balázs -  Lévay Miklós -  Lőrincz József-  
Margitán Éva -  Mezey Barna -  Morvái Krisztina -  
Polt Péter -  Vaskuti András -  [et al.]. Szerk.: Lige
ti Katalin: Wiener A. Imre Ünnepi kötet (Bemutat
ja: Baseli Béla egyetemi docens), Trócsányi Zsolt: 
Törvényalkotás az Erdélyi Fejedelemségben (Be
mutatja: Rácz Lajos egyetemi docens). Földi And
rás -  Hamza Gábor -  Brósz Róbert -  Pólay Elemér:
A római jog története és institúciói -  10. kiadás 
(Méltatja: Nótári Tamás egyetemi adjunktus

történeti szemle V »

[KGRE Állam- és Jogtudományi Kar]). A rendez
vény ideje: 2006. február 8. (szerda) 14.00 óra, he
lye: ELTE AJK Kari Tanácsterem [1053 Budapest 
Egyetem tér 1-3. földszint]

• Az MTA Egyetemtörténeti Bizottsága és a Magyar 
Jogász Egylet Jogtörténeti Szakosztálya együttes 
ülést rendezett az Egyetemi-jogi kultúránk ősforrá
sai (A korai reneszánsz stúdium generale-ja) cím
mel. A vitaülést az Egyetemi Könyvtár dísztermé
ben 2006. március 7-én 13.00-tól megnyitotta és be
vezetőt mondott Szögi László professzor, az Egyete
mi Könyvtár főigazgatója, az MTA Egyetemtörténe
ti Bizottság mb. elnöke. Bevezető előadást tartott 
prof. em. Horváth Pál, a tudományok doktora. Jegy
zett közreműködők voltak: Mezey Barna, az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, Hamza Gá
bor akadémikus, Rácz Lajos, az MJE Jogtörténeti 
Szakosztály elnöke. Székely György akadémikus, 
Zlinszkv János prof. em., a tudományok doktora. 
Schanda Balázs egyetemi docens és a munkaülést 
gazdagítani kívánó közreműködők. Zárszót mondott 
Szögi László professzor, az MTA Egyetemtörténeti 
Bizottság elnöke.

• A Magyar Történelmi Társulat 2005/2006. évi 5. vi
taestjét 2006. március 8-án tartotta az MTA Székhá
zában „Nációnálizmus(ok) a 19. és 20. században” 
címmel. Elnökölt és a vitát vezette K osán Domo
kos akadémikus, a Magyar Történelmi Társulat el
nöke. Előadók voltak: Gerő András egyetemi tanár. 
Ormos Mária akadémikus.

• 2006. március 23-án 16 órai kezdettel az ELTE Ál
lam- és Jogtudományi Kar Római Jogi Tanszéke 
könyvbemutatót rendezett Németh György és Nótári 
Tamás „Hogyan nyerjük meg a választásokat? 
Qumtus Túli ius Cicero: A hivatalra pályázók kézi
könyve című könyvéről. Közreműködők: Adamik 
Tamás, Hamza Gábor, Kukorelli István.

• A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2005 őszén 
alkotmánybíróvá választotta Balogh Elemér egyete
mi tanárt, jogtörténészt, a Szegedi Tudományegye
tem professzorát.

• A Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány 
2006. január 16-án Pázmány Péter Felsőoktatási 
Díjjal tüntette ki Mezey Barna egyetemi tanárt, jog- 
történészt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ál
lam- és Jogtudományi Kar professzorát.

A Lions Klubok M agyarországi Szövetsége 
kim agasló jószolgálati tevékenységéért M áthé  
Gábor, jogtörténésznek, tanszékvezető egye
temi docensnek, a Károli G áspár Reform átus 
Egyetem Állam- és Jogtudom ányi Kar dékán
jának, a „M agyar Lions m ozgalom ért” Em lék
érm et adományozta.
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