
történeti stemle

A z 1996-ban megnyílt chicagói The American Bar 
Association (ABA) Museum of Law America's 

Lawyer-Presidents (Amerika jogász elnökei) című kiál
lítása mintegy kétszázötven fényképpel, illusztrációval, 
dokumentummal, műalkotással és videókkal mutatja be 
az USA huszonöt jogász végzettségű elnökének karri
erjét. valamint azt. hogy mennyiben befolyásolták ké
sőbbi elnöki tevékenységüket az általuk folytatott jogi 
tanulmányok.

Az Egyesült Államok negyvenkét eddigi elnöke kö
zül huszonötnek volt jogász az eredeti foglalkozása, s 
valóban ügyvédi irodájukból léptek az elnöki hivatalba. 
Thomas Jefferson írta a jogi tanulmányokkal kapcsolat
ban: „a legfontosabb pont a nyilvánosság előtti előre
lépéshez a politikai életben". A jogász elnökök -  töb
bek között John Adams, Thomas Jefferson. James 
Monroe. John Quincy Adams, Andrew Jackson. Martin 
Van Búrén. Abraham Lincoln, Rutherford B. Hayes, 
Chester A. Arthur. Grover Cleveland, Benjámin 
Hamson, William McKinley, William Howard Taft, 
Woodrow Wilson, Calvin Coolidge, Franklin D. 
Roosevelt. Richard Nixon. Gerald Ford. William Clin
ton -jogi karrierjével és ennek elnökségükre gyakorolt 
hatásával azonban mindeddig kevesen foglalkoztak. A 
kiállítás érdekes bepillantást enged -  koruk jelentős 
eseményein keresztül -  az elnökök életének minden
napjaiba is.

John Adams. az első jogász elnök, amellett, hogy 
húsz évig dolgozott ügyvédként New Englandben. a

• A Magyar Történelmi Társulat 2006. novem
ber 15-én tartotta 2006/2007. évi harmadik 
vitaestjét, amelynek témája Bocskai István 
fejedelemsége volt. A vitát Kosáry Domokos 
akadémikus, a Magyar Történelmi Társulat 
elnöke vezette, a műhelybeszélgetés előadója 
Horn Ildikó tanszékvezető egyetemi docens volt.

• ..A menekülés állomásai 1956-1957” címmel 
szervezett nemzetközi és regionális történészi
konferenciát Győr Megyei Jogú Város Önkor
mányzata és Győr Megyei Jogú Város Levéltára. 
A kétnapos konferencia (2006. november 23-24.) 
levezető elnökei Gecsényi Lajos főigazgató 
(Magyar Országos Levéltár) és Szakolczai Attila 
tudományos munkatárs (1956-os Magyar 
Forradalom Története Dokumentációs és Kuta
tóintézet) voltak. Magyar történészek és levél
tárosok mellett angol, osztrák és amerikai 
történészek is tartottak előadást.

• Az Erdélyi római katolikus levéltárak című 
könyvsorozat két kötetét mutatta be Török József 
egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem. Hittudományi Kar) és Gecsényi Lajos 
főigazgató, c. egyetemi tanár (Magyar Országos 
Levéltár) 2006. november 28-án. A bemutatott
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legteljesebb összefoglalást készítette az amerikai sza
badságharcról és az ország alapító okiratairól. Abraham 
Lincoln, a valószínűleg legjobban tisztelt és szeretett el
nök. huszonöt évet felölelő ügyvédi munkája alatt több 
mint 5100 ügyben működött közre. Richard Nixon az 
egyetlen olyan elnök, aki jogászként mindkét partvidé
ken tevékenykedett, s akinek jogi tevékenységébe tarto
zott egy nagyjelentőségű, az Egyesült Államok Legfel
sőbb Bírósága előtt zajló ügy is: a nyolcadik jogász el
nök volt. aki jogi tanácsadóként lépett fel az USA leg
magasabb szintű bíróságánál.

A tárlathoz gazdagon illusztrált, jól szerkesztett és 
megfelelő tájékoztatást nyújtó kézikönyv készült.

A múzeum címe: The ABA Museum o f Law. 321 
North Clark Street, Chicago, IL 60610. Nyitvatartási 
ideje: hétfőtől péntekig. 10-16 óra között.

Elek Péter

HÍREK
munkák: Szögi László: A Gyulafehérvári Érse
ki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus 
Levéltára I. és Bernád Rita: A Gyulafehérvári 
Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus 
Levéltára II.

• Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara
szervezésében 2006. november 29-én került sor 
Pokol Béla Társadalomtudományi trilógia 
(Szociológiaelmélet, Jogelmélet, Politika- 
elmélet) címen megjelent munkáinak bemu
tatójára és szakmai vitájára, melynek keretében 
Karácsony András egyetemi tanár, Takács Péter 
egyetemi docens és Szabó Máté egyetemi tanát 
ismertette és értékelte az egyes köteteket. Az 
ismertetéséket szakmai vita követte, melyet 
Stumpf István egyetemi docens vezetett.

• A Magyar Országos Levéltárban 2006. decem
ber 8-án Kubinyi András akadémikus és Marosi 
Ernő, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke 
mutatta be Solyniosi László: írásbeliség és tá r
sadalom az Árpád-korban. Diplomatikai és 
pecséttani tanulmányok című kötetét.
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