
Ez t a címet adták a rendezők annak a szép kiál
lításnak. melyet a az egykori Deák-kúriában 
rendeztek be 2003-ban. Deák Ferenc emlékévé

ben Kehidán. Az korábban is ismeretes volt. hogy a 
Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Zala Me
gyei Levéltár milyen féltő gonddal ápolja a nemzet 
prókátorának emlékét. Most újabb tanúbizonyságu
kat adták szép elkötelezettségüknek. Látva és átte
kintve számos korábbi illetve az emlékévben meg
nyílt tárlatot, nyugodtan állítható, hogy az ország 
egyik legnívósabb (ha nem legszínvonalasabb) kiál
lítást tekinthetik meg a látogatók.

A kiállítás azon ritka kategóriába tartozik, ame
lyik „önjáró”, vagyis (természetes vagy mechanikus) 
tárlatvezető nélkül is tökéletes és lendületes tájékoz
tatásra képes, vezeti a látogatót. A kiállításban nin
csenek üresjáratok: minden tárgy, kép. minden fel
irat funkcióval bír, s adja „kézről-kézre” a szemlélő- 
dőt. lebilincselve és informálva, szórakoztatva és 
gazdag tudást közvetítve.

A keszthelyi Balaton Múzeum, a Budapesti Törté
neti Múzeum Kiscelli Múzeuma, a zalaegerszegi 
Göcsej Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és a 
Zala Megyei Levéltár tárgyi és dokumentumanyagá
ra építő kiállítást Béres Katalin és Dr. Körmöczi Ka
talin rendezte Pataky Dóra belsőépítész közreműkö
désével. (8784 Kehidakustány. Kúria utca 8, nyitva 
tartás: november I -tői március 31 -ig vasárnap és hét
fő kivételével naponta 10-től 17 óráig, április 1-től 
október 3l-*ig hétfő kivételével naponta 10-18 órá
ig. Tel. 83-334-007)

A  Haza bölcse,
Zala büszkesége

Nem sokkal távolabb, Söjtörön Deák Ferenc 
szülőházát tekintheti meg a zalai dombok között 
kalandozó országjáró turista. A egyszerű, barokk 
kúriát 1785 körül építtette Deák Ferenc édesapja. 
A Ház a haza bölcsének szülőházaként ismert csu
pán. hiszen mint ismeretes, születésekor édesanyja 
meghalt, melyet atyja az újszülött terhére rótt. De
ák Ferencet semmiféle emlék nem fűzte a szülői 
házhoz, miután édesapja Zalatárnokra küldte őt, 
rokonokhoz. A jelenlegi kiállítás tehát nem a ház
hoz tapadó emlékeket idézi fel (ilyet nem is tehet, 
hanem az életpályát rajzolja meg, persze messze 
nem olyan gazdag ecsetvonásokkal, mint a kehidai 
tárlat. Figyelemreméltó a korszak két jellegzetes 
illusztrációja: a pinceszinten a nemrégiben feltárt 
konyha, korhű berendezésével és az állattenyészés- 
ről szóló kiállítás, mely a korabeli szakkiadványok 
gazdag összefoglalója is. Deák Ferenc 1833 októ
ber 17-i születésére emlékeztet a ház bejárata mel
lett 1897-ben elhelyezett s az évfordulóra felújított 
fehér márványtábla. (8897 Söjtör. Deák Ferenc ut
ca 154. telefon: 06 92 369 022, látogatása bejelent
kezéssel.

(mb.)

• A Politikatörténeti Intézet, valamint az Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
tudományos konferenciát rendezett a Politikatörté
neti Intézetben 2006. február 22-én „Az SZKP XX. 
Kongresszusa” címmel, melyen Baráth Magdolna, 
Kecskés Gusztáv, Vámos Péter. Feitl István, 
Standeisky Éva, Tóth Eszter Zsófia tartottak elő
adást.

• 2006. március 24-én került sor Herger Csabáné: A 
polgári házasság kialakulása és rendszere Magyar- 
országon a nemzetközi fejlődés tükrében (A házas
sági kötelék keletkezése és felbomlása) PhD- 
értekezésének sikeres védésére a Pécsi Tudo
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
Doktori Iskolájában a „A magyar jogrendszer meg
újítása a jogállamiság és az európai integráció je
gyében” program keretében.

• 2006. április 23-27. között Baselban a Wildt’sches 
Hausban rendezte az Universitát Basel jogi kara a 
Gaetano Filangieri und die europáische 
Aufklarung im Strafrecht témakörében nemzetkö
zi szemináriumát, melyen Mezey Barna tanszékveze
tő vezetésével 10 fős magyar PhD-hallgató és haliga-

HÍREK
tói csoport vett részt. Bevezető előadásokat tartott 
Mezey Barna: Aufklarung und Modemisierung in 
Ungarn in 18-19. Jahrhundert; Kurt Seelmann: 
Kodifikationsbewegungen in dér Aufklárungszeit; 
Davidovics Krisztina: Rechtswissenschaft in dér 
Aufklárungszeit in Ungarn”. A magyar előadók té
mái a következők voltak: Beke-Martos Judit: 
Überblick über das Zeitalter Filangieris in Ungarn 
und die ungarische Kodifikationsbewegung; Pafféri 
Zoltán: Auf dér Spur von Gaetano Filangieri in 
Ungarn; Csoór Dorothea: Vorbereitung,
Hintergrund und wissenschaftliche Grundlagen des 
Gesetzentwurfs von 1795; Korpos Szabolcs: 
Filangieri und dér Gesetzentwurf von 1795; 
Lenkovics Judit: „Die ungarischen Jakobiner“ -  die 
staatsrechtlichen Gedanken von József Hajnóczi mit 
besonderer Berücksichtigung dér Wirkungen von 
Filangieri; Bathó Gábor: Dér Martinovics-Prozess 
und die Argumentation mit dér Lehre von Filangieri; 
Földesi Boglárka: Dér Wettbewerb dér Ungarischen 
Akademie dér Wissenschaften; Romsics Viktor: 
Vorbereitung, Hintergrund und wissenschaftliche



Grundlagen des Gesetzantrags von 1843; Beke- 
Martos Anna: Dér Gesetzantrag von 1843; Képessy 
Imre: Die wissenschaftliche Tatigkeit von István 
Széchenyi und die Lehre von Filangieri.

• 2006. április 24-én mutatta be az ELTE Történe
lemtudományok Doktori Iskolájában készült és a 
L’Harmattan Kiadó gondozásában publikált az Au
tonómiák Magyarországon 1848-2000 című köz- 
igazgatási, kamarai, egyházi, társadalombiztosítási, 
egyetemi és akadémiai autonómia tárgykörét fel
dolgozó forrásgyűjteményt Lenkovics Barnabás, 
az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a Tu
dományos Ismeretterjesztő Társulat Kossuth Klub
jában. .

• Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2006. április 
28-án „Terülj, terülj asztalkám!” címmel tudo
mányos konferenciát rendezett Győrben. A tanács
kozás központi kérdése a gasztronómia volt. A kü
lönféle levéltárakból, múzeumokból és a Miskolci 
Egyetemről érkezett előadók változatos tematikával 
dolgozták fel a gasztronómia történeti problémáit, 
így Csáti Csaba: „A nagy zabálásról” vagyis az 
1936. évi balatonfüredi szőlő-, gyümölcs- és borá
szati kiállításról; T. Varga György: A Rákosi-kor- 
szak alkoholfogyasztása; Bilkei Irén: „A borisszák
ról és a bor nem isszákról a 16. században”, Bócli 
Zsuzsanna: A salgótarjáni kocsmákról, kávéházak
ról és vendéglőkről a két világháború közötti sza
bályrendeletek tükrében.

• Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levél
tára tudományos konferenciát és könyvbemutatót 
rendezett 2006. május 2-án a Történeti Levéltár 
épületében Politikai helyzet és az állambiztonsá
gi szervek Magyarországon 1956-ban témában. 
Előadást tartott Baráth Magdolna (Magyar-szovjet 
viszony a forradalom előtt). Kecskés Gusztáv ('56 
megítélése az ENSZ és a NATO forrásaiban ) 
Rainer M. János (Az ötvenhatos és az állambizton
ság -  egy identitás problémái), Orgoványi István (A 
nyugati határzár feloldása) és Sz. Kovács Éva (Sza
bad utazás? A piros útlevél története). A vitát Gyar
mati György moderálta. Az eszmecserét követően 
került bemutatásra A Belügyminisztérium Kollégi
umának Ülései 1953-1956 c, kötet, melynek laudá- 
cióját és kritikáját Gecsényi Lajos, a Magyar Orszá
gos Levéltár főigazgatója végezte el. •

• 2006 májusában az Országos Igazságszolgáltatási 
Tanács tudományos testületet hívott életre a Bí
róképző Akadémia működésének előkészítésére 
és működésének támogatására. Lomniczi Zoltán. 
a Legfelsőbb Bíróság elnökének és a Tanács ve
zetőjének javaslatára a testület tagjai közé válasz
tották dr. Máthé Gábor egyetemi docens, tan
székvezetőt és dr. Mezey Barna egyetemi tanár, 
tanszékvezetőt.

• Igazság és kiengesztelődés. Az egyházi közelmúlt 
feldolgozásának teológiai, történeti, etikai és 
gyakorlati kérdései című kiadvány bemutatójára 
került sor 2006. május 10-én a Károli Gáspár Re
formátus Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
dísztermében. A Hermeneutikai Kutatóközpont 
gondozásában megjelent könyvet dr. Bogárdi Sza
bó István református püspök, a teológia professzo
ra ismertette.

• Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán a Római Jogi Tanszék szerve
zésében Maria Cruz Olivér Sola az Universidad 
Pública de Navarra professzora két előadást 
tartott.„A római jog recepciója Navarrában” 
címmel 2006. május 16-án, és „Az ajándékozás a 
római jogban és a navarrai jogban” címmel pe
dig 2006. május 17-én

• A Magyar Tudományos Akadémia:Gazdaság és 
Jogtudományok Osztálya a 2006. évi akadémiai 
közgyűlés keretében 2006. május 18-án Adam 
Smith tudományos emlékülést rendezett az MTA 
Kistermében. A Szabó Miklós levelező tag elnöklé
se mellett lezajlott tanácskozáson Mátyás Antal, az 
MTA rendes tagja beszélt Adam Smith a Nemzetek 
gazdagsága c. művének megjelenési évéről, (1776) 
mint a közgazdaságtan, mint önálló tudomány szü
letésének évéről (Samuelson). Ezt követően Szabó 
Katalin, a közgazdaság-tudomány doktora tartott 
előadást Smith időszerűsége, Lőrincné Istvánjfy 
Hajna, a közgazdaság-tudomány doktora Smith né
zetei az állam költségvetésével címmel. Az előadók 
sorát Kaposi Zoltán: a történettudományok kandi
dátusa zárta a gazdaságtörténet szerepe Adam 
Smith művében témájú előadásával.

• A Magyar Tudományos Akadémia:Gazdaság és 
Jogtudományok Osztálya a 2006. évi akadémiai 
közgyűlés keretében 2006. május 18-án A társada
lomtudományok szaknyelve címmel tudományos 
ülést rendezett. Az MTA Elnöki Tanácstermében. 
Török Ádám, az MTA levelező tagjának elnöklete 
mellett lefolyt tanácskozáson előadást tartott 
Hamza Gábor, az MTA levelező tagja a jogi szak
nyelv fejlődésének néhány kérdéséről és Kisfaludy 
András, az állam-és jogtudományok kandidátusa a 
törvényalkotás nyelvhasználati kérdéseiről.

• Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara vendégeként tartott előadást 
2006. május 18-án a fakultás szenátustermében 
Prof. Dr. Srdan Sarkié (Univerzitet u Növöm Sadu 
Pravni Fakultét) Szerbia alkotmány- és jogfejlő
dése a 19. században címmel. Sarkié professzor 
előadását magyar nyelven tartotta; az előadást kö
vető vita német nyelven zajlott.

• Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-
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budapesti érsek tartott előadást a Magyar Politika- 
történeti Alapítvány Kulcskérdések sorozatának ke
retében 2006. május 19-én az Politikatörténeti Inté
zetben. globalizáció és kereszténység címmel.

• A Magyar Tudományos Akadémia várbéli, Ország
ház utcai épületének Jakobinus termében rendezte 
meg 2006. május 24—25-én az MTA Etnikai- Nem
zeti Kisebbségkutató Intézete „Etnikai sztereotípiák 
és társadalmi távolságok -  előítéletesség, diszkri
mináció Magyarországon” témájú konferenciáját, 
melynek egyik szekciója a történeti mítoszok -  et
nikai sztereotípiák kérdéskörével foglalkozott. A 
Feischmidt Margit elnöklete mellett tanácskozó ku
tatók között magyarok és külhoniak egyaránt vál
lalkoztak előadásra (Trencsényi Balázs: A történeti 
mítosz-kutatás elméleti és módszertani kihívásai; 
Szarka László: Történeti önképek és ellenmítoszok; 
Elérni Mannová: The Slovak National Myths and 
the ethnic representations in the region; Gabriella 
Kilianová: Lieu de memoire” as the site ot ethnic 
contestation. The case Devin)

• Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara és a Bölcsészettudományi Kar 
Pártkutató Műhelye, valamint az ELTE Eötvös Ki
adó 2006. május 25-én „Magyarországi pártprog
ramok 1867-1990” címmel sorozatának könyvbe
mutatójára invitálta az érdeklődőket. A köteteket 
Dr. Bihari Mihály professzor, az Alkotmánybíróság 
elnöke mutatta be.

• A Castrum Bene Egyesület 12. vándorgyűlésére 
került sor 2006. május 26-28. között Győrben, a 
Xántus János Múzeum Barokk-termében. Az elő
adások témái: A régió várkutatása. A várak kutatá
sának írott és képi forrásai.

• 2006. május 29-én nyitotta meg Madas Edit és 
Knapp Éva az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Egyetemi Könyvtárának újabb kiállítását „Kódexe
ink világa. Válogatás a Budapesti Egyetemi 
Könyvtár kódexeiből” címmel. A kiállítás hétfőtől 
péntekig 10-18 óráig tekinthető meg (cím: Bp.. V., 
Ferenciek tere 6.) www.konvvtar.elte.hu

• 2006. május 29-én nyitotta meg az Áilambiztonsá- 
gi Szolgálatának Történeti Levéltárában az 
„Elünk! Okt. 23. -  ifjúság, forradalom, megtor
lás” című kiállítást Orosz István történész, akadé
mikus. (A kiállítás megtekinthető 2006. május 29- 
től június 30-ig, hétfőtől-péntekig 10.00-16.00 órá
ig: Bp„ VI., Eötvös u. 7.)

• Norio Kamya professzor, a Seinan Gakuin 
University (Fukuoka, Japán) tanára, szakmai meg
beszélést tartott a japán magánjog római jogi ha- 
gyományiról 2006. május 29-én (hétfőn), az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Római Jogi Tanszékén.

• A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi 
Posztgraduális Intézete a Ius Commune PhD- 
kutatási program keretében 2006. május 30-án a kö
zépkori kánonjoggal foglalkozó szakemberek esz
mecseréjének és kollegiális együttműködésének kí
vánt új formát adni a ius commune medioevale el
nevezésű kerekasztal-beszélgetéssel. A házigazda: 
Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem. volt. Elő
adást tartott: Solymosi László: Hiteleshelyek, 
Körmendy Kinga: A középkori magyar egyetemjá
rás dokumentumai, Mezey Barna: A szabadság
vesztés egyházi gyökerei címmel.

• Charles Schlacks Jr. Publisher és a Közép-Európai 
Egyetem Középkortudományi Tanszéke szervezé
sében megrendezték a Decreta Regni Mediaevalis 
Hungáriáé sorozat ötödik kötetének bemutatóját 
2006. június 6-án. A Tripartitum opus iuris consue- 
tudinarii inclyti regni Hungáriáé per Stephanum de 
Werbőczy editum/The Customary Law of the 
Renowned Kingdom of Hungary c. könyvet bemu
tatta: Kubinyi András és Tajti Tibor.

• Képes György: Az Amerikai Egyesült Államok al
kotmánya és hatása a magyar polgári átalakulás 
közjogi gondolkodására (1790-1867)" című PhD- 
értekezésének sikeres védésére került sor 2006. 
június 9-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolájá
ban. A bíráló bizottság elnöke Dr. Sári János egye
temi tanár (ELTE). tagjai Dr. Balogh Elemér egye- 
temi tanár (SZTE), Dr. Révész T. Mihály egyetemi 
docens (SZIE) voltak. Hivatalosan bírálták a dolgo
zatot: Dr. Kajtár István egyetemi tanár (PTE). Dr. 
Stipta István egyetemi tanár (ME )

• Hamza Gábor: A római jogi hagyományok to
vábbélése Közép-Kelet Európában, valamint 
Massimo Bianca: A causa problémája az olasz 
polgári jogban című olasz nyelven tartandó elő
adásaira került sor 2006. június 9-én az Eötvös Lo
ránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának kari tanácstermében.

• Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának „külföldi jogtörténész pro
fesszorok előadásai” című sorozatában tartott elő
adást Peter Mosny professzor, a kassai Univerzita 
Pavla Jozefa Safárika v Kosiciach Právnická Fakul
ta egyetemi tanára Szlovákia a születendő' Cseh
szlovákia tervezeteiben címmel 2006. június 15- 
én a kar tanácstermében.

• A Magyar Történelmi Társulat 2006. évi köz
gyűlésére június 24-én került sor Kosáry Domokos 
elnöki megnyitójával, melynek témája: A magyar 
egyházszervezet a középkorban. Előadók: Koszta 
László tudományos főmunkatárs, Szovák Kornél 
egyetemi tanár, Tringli István egyetemi tanár.
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