
lörléneti szemle

Szabó István előadásában (A végrehajtó hatalom 
gyakorlása a Monarchia két államában) a kettős állam- 
szervezet végrehajtó hatalmának összefonódását és 
egyben elkülönülését mutatta be. A végrehajtó hatalom, 
azon belül is a király és a miniszterek felelősségét vizs
gálta egy olyan közjogi konstrukcióban, ahol a közös és 
a közös érdekű ügyeket részben a két kormány látta el 
a rájuk vonatkozó nemzeti, azaz különbözően megfo
galmazott törvények és felelősségi rendszer alapján.

Wilhelm Brauneder az osztrák 
alkotmánytörténet egyik fontos ál
lomását. az osztrák császári cím 
1804. évi létrejöttét ismertette (Dér 
österreichische Kaisertitel). Kimu
tatta, hogy ez a cím a letenni kény
szerült német-római császári cím 
pótlására született, de még annál is 
kevésbé rendelkezett területi kötő
déssel. s egyértelműen a Habsbur
gok dinasztikus címe volt. nem 
rendelődött hozzá konkrét territóri
um. hanem a mindenkori Habs- 
burg-uralom alatti területek jelölé
sére szolgált.

Mezey Barna Az igazságügyi 
politika kialakítása a kiegyezés 
rendszerében című előadása rávilá
gított a frissen önállóságot nyert 
magyar politikai élet és az önálló, felelős kormányzás 
nehézségeire. Néhány igen szemléletes anekdota kap
csán szólt Horvát Boldizsár, a polgári származású igaz
ságügyi miniszter magyar jogpolitikál és kodifikációt 
formáló tevékenységéről és ezen keresztül a dualizmus 
magyar jogpolitikájának megteremtéséről.

Ruszoly József a kiegyezés peremén lejátszódott 
eseményekről, az erdélyi választójog alakulásáról nyúj
tott képet előadásában (Válaszúik és választások Er
délyben. 1X66-1X72). egyben forrásokat is a hallgató
ság rendelkezésére bocsátva. Az 1848. évi népképvise
leti választójogtól a kiegyezést követő egységesítésig 
követte végig az erdélyi országgyűlések választását és 
lefolyását.

Révész T. Mihály igen élvezetes előadásában (A ki
egyezés a magyar politikai sajtó tükrében) a kiegyezést 
követő és részben az azt megelőző korszak sajtóéletét, 
az egyes vezető politikusok sajtóval kapcsolatos maga

tartását vizsgálta: Kossuth Lajos és Deák Ferenc ilyen 
szempontú összehasonlítása igen érdekes tanulságokkal 
szolgált. Előadása második felében Révész T. Mihály a 
sajtóigazgatás és a sajtóvétségek szankcionálásának 
kérdésével foglalkozva rávilágított a szabad és színvo
nalas sajtó fontosságára az alkotmányos államberen
dezkedés megvalósításához.

Homoki-Nagy Mária A magánjogi kodifikáció és a 
kiegyezés című előadásában igen sok példán keresztül 

érzékeltette azt a ..küzdelmet”, amely 
az Osztrák Polgári Törvénykönyv és a 
magyar szokásjog között zajlott le a 
19. század második felében Magyaror
szágon. Az ősiség eltörléséből és az 
ezáltal talaját vesztett vagyonjog átala
kításának kihívásából kiindulva kimu
tatta, hogy a magyar szokásjog fejlő
dőképes volt, s az osztrák magánjog
nál dogmatikailag kevésbé tisztán, de 
nagyon pragmatikus módon, azonos 
jellegű ügyekben azonos eredményre 
vezetett.

Christian Neschwara Österreichi
sche Recht in Ungarn című előadása 
különösen tanulságos volt: egy oszt
rák jogtörténész szemszögéből vizs
gálta a magyar jog befogadó készsé
gét és az osztrák jog fejlesztő szere

pét. Az oktrojált, de korszerűbb osztrák joghoz való vi
szony bemutatása után az Országbírói Értekezlet ered
ményeit ismertette egy külső szemlélő szemével.

A konferencia érdekes kiegészítését, egyben lezárá
sát jelentette a japán származású Rei Yashiki előadása 
(Modernisiernng dér Staatsidee von Meiji-Restauralion 
[1X67] bis japanische Reichsverfassung [1899], unter 
besonderer Beriicksichtigung des Verháltnisses zu 
Österreich-Ungarn und Európa). Elvonatkoztatva a 
dualizmus konkrét kérdéseitől, hazájának alkotmány- 
történetébe. a japán állam és állami ideológia moderni
zációjába engedett betekintést.

A konferencia egy napba sűrített, igen tömör prog
ramjával alkalmas volt arra. hogy az osztrák és magyar 
egyetemi hallgatókat is magában foglaló hallgatóság 
bepillantást nyerhessen a dualizmus kutatásának jelen
legi állásába.

Frey Dóra

A gödöllői kastély színházterme

•  2 0 0 7 .  f e b r u á r  1 - j é n .  az E g y e t e m i  K ö n y v t á r  D í s z 

t e r m é b e n  nyílt meg a Diákokból professzorok. Vá
logatás az Eötvös Loránd Tudományegyetem törté
netéből című k i á l l í t á s ,  amelynek anyagát Kissné 
Bognár Krisztina, az Egyetemi Levéltár m unkatár
sa válogatta. A tárlat az ELTE több mint 350 éves 
történetének legfontosabb iratanyagait, tanácsülési 
jegyzőkönyveit, a tudományos fokozatok megszer
zését tanúsító nyilvántartásokat, az egyetem  épüle
teit. az olt oktató professzorok munkásságát és az

HÍREK
egyetemi hallgatók, valamint a diákélet dokum en
tumait mutatja be -  többek között az egyetem Páz
mány Péter által 1635-ben kiadott alapító levelét, a 
M ária T erézia által kibocsátott D iplom a 
Inauguralét, az Egyetem nagy szabadalomlevelét, 
az 1780-ban adom ányozott kari pecséteket, az 
1848-as egyetemi nagypecsétet.
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2007. február 1-jén. a Politikatörténeti Intézet
ben Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnö
ke és Bozóki András egyetemi tanár mutatta be a 
Napvilág Kiadó Demokratikus köztársaság M a
gyarországon  cím ű történeti fotóalbumát, valamint 
Köztársaság a modern kori történelem fényében  cí
mű tanulmánykötetét (az utóbbiról recenzió olvas
ható e számunk 76-78. oldalán).

2007. február 7-én, az ELTE Állam- és Jogtudo
mányi Karának Tanácstermében került sor a Kar 
szokásos könyvbemutatójára, amelyen a Kar okta
tóinak legújabb munkáit -  a Kar 2006-ban megjelent 
36 könyvéből hatot -  kollégák és pályatársak mutat
ták be. A Hamza Gábor szerkesztette Magyar Jogtu
dósok című sorozat harmadik kötetéről Nótári Ta
más, a Liber Amicorum -  Studia Ida Hágelmayer 
dedicata című. tisztelgő tanulmánygyűjteményről 
Horváth István. Kerezsi Klára Kontroll vág}- támoga
tás: az alternatív szankciók dilemmája című munká

járó l Lévay Miklós. Szente Zoltán Európai alkot
mány- és parlamentarizmustörténet című könyvéről 
Lövétei István, a Rácz Lajos által szerkesztett Kor
mányzás és kodifikáció. Tanulmányok az újkori Euró
pa jogfejlődéséről című tanulmánykötetről Máthé 
Gábor, valamint Hamza Gábor és Nótári Tamás Mit 
hoz a múlt? Jog- és kultúrtörténeti tanulmányok I. cí
mű könyvéről Rácz Lajos adott élvezetes méltatást.

2007. február 14-én a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság
Csendőrség-törléneti Szakosztálya a budapesti Ady 
Endre Művelődési Otthonban Csendörség-történe- 
ti szimpózium  rendezett.

2007. február 14-15-én, a Politikatörténeti Inté
zet konferenciatermében rendezték meg A z ötvene
dik. Az 1956-os forradalom és szabadságharc év
fordulója a tudományban és a közgondolkodásban 
cím ű tudományos konferenciát, amelyen Borhi 
László. Ripp Zoltán. Vida István. Eörsi László. 
Tóth E szter Z sófia, ill. H ovanyecz László. 
Gellériné Lázár Mária. Feitl István. Jalsovszky Ka
talin. Boros Géza. Egry Gábor tartott előadást. 
Anderle Ádám. Balázs Eszter, Joó András. Konok 
Péter. Nagy M ihály Zoltán. Pankovics József. Si
mon Attila és Takács Róbert a forradalom  nemzet
közi vonatkozásairól beszélt,, majd levetítették 
Martinidész László és Körtési Béla Dr. Szobonva  
Zoltán, valamint Dékány István A z én 56-om  című 
dokumentumfilmjét.

2007. február 15-én, 81 éves korában elhunyt dr. 
Benedek Ferenc, a  Pécsi Tudom ányegyetem  Ál
lam- és Jogtudományi Karának volt tanszékvezető 
egyetemi tanára, dékánja.

2007. február 21-én, a M agyar Történelmi Tár
sulat M űhelybeszélgetések cím ű vitasorozatának

3. előadásaként, az M TA Székházában Urbán 
A ladár egyetem i tanár tartott előadást A z első fe 
lelős m agyar m iniszterelnök: g r ó f  Batthyány L a

jo s  címmel.

• 2007. február 22-én, az Igazságügyi és Rendésze
ti M inisztérium égisze alatt az Országos Igazság
szolgáltatási Tanács budapesti Szalay utcai aulájá
ban. tudományos konferenciát tartottak A korrup
ció elleni küzdelem jo g i és szervezeti eszközei cím 
mel. Kondorosi Ferenc állam titkár megnyitója után 
a  tém a európai uniós, politikai, korm ányzati, jogal
kotási. rendészeti stb. aspektusairól előadást tartott 
Györgyi Kálmán. Lengyel László. Petrétei József. 
Lékó Zoltán és Sepsi Tibor. Kárpátiné Krausz Zsu
zsanna. Báger Gusztáv, Finszter Géza, Belovics 
Ervin. F rankberger Ferenc. Szabadfi Árpád. 
Bencze József. Balázs Dezső. Németh Gyula.

• 2007. március 1-jén, a Szegedi Tudományegye
tem Állam- és Jogtudományi Karán a Paczolay 
Péter. Feleky Gábor és Nagy Zsolt mutatta be Po
kol Béla tanszékvezető egyetemi tanár könyvtriló
giáját (Politikaelmélet. Szociológiaelmélet. Jogel
mélet).

• 2007. március 6-án, az Estók István dandártábor
nok által vezetett Sátoraljaújhelyi Börtön és Fegy- 
házban (3980 Sátoraljaújhely. Kazinczy u. 35.) 
megnyílt Magyarország első börtönmúzeuma.
A B üntetés-végreha jtás M úzeum a  e redeti és 
utángyártott tárgyakkal. írásos dokumentumokkal 
mutatja be a büntetések és a büntetési eszközök 
változásait az ókortól egészen napjainkig. A mú
zeum kialakításában, berendezésében mintegy 20 
fogvalartott vett részt. A m úzeum ot dr. Petrétei Jó
zsef igazságügyi és rendészeti m iniszter, dr. Holló 
József altábornagy, a HM Hadtörténeti Intézet és 
M úzeum főigazgatója, valam int Szam osvölgyi Pé
ter. Sátoraljaújhely város polgárm estere nyitotta 
meg.

• 2007. m árcius 8-án. a budapesti Egyetemi 
Könyvtár Dísztermében a könyvtár főigazgató
ja . Szögi László nyitotta meg a Megmaradsz-e, 
ennyi kell -  Válogatás az Egyetem i K önyvtár res
taurá lt k incse ibő l cím ű kiállítást, am elyet a 
könyvtár Régi Nyom tatványok Tára, a Kézirat- és 
Ritkaságtár. valam int az Egyetemi Levéltár m un
katársai állították össze. A tárlat bem utatja az 
utóbbi években restaurált levéltári anyag váloga
tott darabjait, valam int -  a  K önyvtár értékes kó
dexein. korvináin, ősnyom tatványain és m ás kin
csein keresztül -  a restaurálás különböző m ódsze
reinek fejlődését a középkori kolostori könyvtá
rak gyakorlatától kezdve a 18-19. század ellent
m ondásos restaurálási szem léletén át egészen a 
legm odernebb pergam enöntési, sőt digitalizálási 
m ódszerek m egjelenéséig.



történeti

• 2007. március 21-én, az ELTE Állam- és Jogtu
dományi Kar Tanácstermében került sor Kende
Tamás Küzdelem és káosz a közszolgáltatási szek
tor állami támogatásával és finanszírozásával kap
csolatban Európában című PhD-értekezésének hi
vatalos v itájára. A bíráló bizottság elnöke 
Harmathy Attila akadémikus, a disszertáció bírálói 
Deák Dániel és Dunay Pál voltak.

• 2007. március 23-án, a győri Széchenyi István 
Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Karán, a
M ultidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori 
Iskola keretében, került sor Benjáminné dr. Szige
ti Magdolna egyetemi adjunktus Németország má
sodik világháború utáni államépítése, alkotmány- 
jo g i helyzete és az újraegyesítés  cím ű PhD- 
értekezésének védésére és nyilvános vitájára. Az 
értekezés bírálói Stipta István és Kajtár István tan
székvezető egyetemi tanárok voltak, a bíráló bi
zottság elnöki tisztét Szigeti Péter egyetemi tanár 
töltötte be.

• 2007. március 28-án, az Andrássy Egyetem Tü
körtermében Kengyel M iklós, az Andrássy Egye
tem rektora mutatta be Hamza Gábor íVege dér 
Entwicklung des Privatrechts in Európa cím ű kö
tetét, amely a Schenk Verlag GmbH (Passau), illet
ve a Dialóg Campus Kiadó (Budapest-Pécs) gon
dozásában jelent meg.

• 2007. március 30-án. a Miskolci Egyetem Ál
lam- és Jogtudományi Kar dékáni dísztermében 
került sor K onc/ Ibolya Katalin A boszorkányül
dözés jogtörténeti kérdései a Német-római Biroda
lomban és a királyi Magyarországon c. PhD- 
értekezésének nyilvános vitájára. A bíráló bizott
ság elnöke Lévay M iklós, a disszertáció opponen
sei Balogh Elemér és Mezey Barna egyetemi taná
rok voltak.

• 2007. március 30-án, az ELTE Állam- és Jogtu
dományi Kara Dísztermében. Az Európai Jog Vi
lágszövetsége (FIDE) M agyar Tagozat Egyesület, 
az ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai 
Gazdasági Jogi Tanszéke, a Jean M onnet Center of 
Excelience és a CompLex Kiadó Kft. Szervezésé
ben A következő ötven év  címmel ju b i le u m i k o n fe 
ren c iá t rendeztek a R ó m a i szerződés a lá írásának  
50. év fordu ló ja  a lka lm ából.

• 2007. április 5-én, az ELTE Állam- és Jogtudo
mányi Kar Kari Tanácstermében került sor Luká
csi Tamás Hermész szobra a fában — Arisztotelész 
és álmaink állama cím ű PhD-értekezésének nyil
vános vitájára.

• 2007. április 12-én. az ELTE Állam- és Jogtudo
mányi Kara Kari Tanácsterm ében és Pázmány- 
termében rendezték meg a J u s titiü tó l a b író i p á lcá 

ig  (Jo g i k u ltú ra . p ro cesszu so k , r itu á lék  és sz im b ó 
lu m o k  II .)  című tudományos konferenciát. A
plenáris ülésen Karácsony András, Jany János, 
Mezey Barna. Kabódi Csaba. Révész T. Mihály, 
Bertényi Iván. Kajtár István, Kengyel M iklós, 
Nagy Janka Teodóra, Szabó Béla. A hatalom szim
bolikája c. szekcióban Szádeczky-Kardoss Irma, 
Pandula A ttila. V itek G ábor, V arga N orbert, 
Völgyesi Levente. Kardos József, Horváth Attila, 
Décsey Sándor, A jo g  jelképei és processzusai cí
mű szekcióban Béli Gábor. Homoki-Nagy Mária. 
Barna Attila, Koncz Ibolya Katalin, Nótári Tanás, 
Balogh Judit. Bató Szilvia. Bódiné Beliznai Kinga, 
Schweitzer G ábor és Pap András László tartott elő
adást.

• 2007. április 13-án. az ELTE Állam- és Jogtudo
mányi Kar Politikatudományi Doktori Iskolája
Egyszer volt. hol nem volt az állam... címmel dok- 
torandusz-konferenciát rendezett. Az öt szekció 
(Ideológia és politika: M agyarország: állam  és po
litika: Államok a  nemzetközi színtéren: Á llam el
mélet. politikaelmélet; Európai Állam és európai 
államok) előadásait Bihari M ihály, a doktori iskola 
vezetője, valamint Körösényi András. Navracsics 
T ibor és Szabó M árton részvételével kerekasztal- 
beszélgetés követte a politikatudományi doktori 
képzésről.

• 2007. április 13-14-én, a Széchenyi István Egye
tem Deák Ferenc Állam - és Jogtudományi Kara 
Jo g tö r tén e ti Tudom ányos D iá kk ö ri K o n feren c iá t  
rendezeti a Gödöllői Királyi Kastélyban. Közjo
gi. Magánjogi és Büntetőjogi Szekcióban tartottak 
előadásokat.

• 2007. április 20-án, az ELTE Állam-és Jogtudo
mányi Kara Dísztermében ü n n e p i k o n fe re n c iá t 
rendeztek H a rm a th y  A ttila  egyetemi tanár, az 
MTA tagja tiszteletére. Előadást tartott Bihari Mi
hály. Hamza Gábor. Király M iklós. Lehoczkyné 
Kollonnay Csilla, Lenkovics Barnabás. M olnár 
M iklós, Németh János és Sári János.

• 2007. április 24-26-án, Balatonfüreden rendez
ték meg a  X X V II I .  O rszágos Tudom ányos D iá k k ö 
ri K on feren c ia  Á lla m - é s  J o g tu d o m á n y i S ze k c ió 

já n a k  tanácskozását. A Szakmai Bizottság elnöke 
M áthé Gábor professzor volt. A konferencia elő
adásainak rezüméit a Károli Gáspár Református 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara önálló kö
tetben tette közzé. A Jogtörténeti és Római Jogi 
Tagozat anyagát e számunk 86-96. oldalain is kö
zöljük.)

• 2007. április 25-én, a M agyar Történelmi Társu
lat M űhelybeszélgetések cím ű vitasorozatának ke
retében Szász Zoltán IV  Károly kísérletei a M o
narchia megmentésére címmel tartott előadást.


