
Jog
tön melletti, ma a múze
umnak otthont adó házban 
töltötte. Örömmel vezeti 
körbe a látogatókat, s 
igyekszik bemutatni a Ka
lifornia állam története 
és börtönrendszere közötti 
összefüggéseket.

A börtönmúzeum felújí
tását elítéltek végezték. A 
korábban itt dolgozók saját 
gyűjteményüket is felaján
lották a kiállítás gazdagítá
sára. Könyvtára az USA- 
ban széles körben ismert.

1932-ben a börtön alkal
mazottai. akik havi 50 dol
lárt kerestek, és heti hat na
pot dolgoztak, Holohan 
igazgatónak egy aranyból 
készült és hét gyémánttal 
díszített jelvényt adomá
nyoztak. A jelvény a kiállí
tás egyik fő látványossága, 
egyben a múzeum egyik
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jelképe, amely a vendég
könyvek fedelét is díszíti.

A múzeumban megis
merhetjük a büntetés-vég
rehajtás eszközeit, többek 
között a rabok által koráb
ban viselt, a polgárháború 
ágyúgolyóiból készült lán
cos vasgömböket.

A börtön 1934-ig női el
ítélteket is fogadott. A fog
lyokat útépítéseknél dol
goztatták, a II. világháború 
alatt pedig tengeralattjá
rókhoz és tehergépkocsik
hoz szükséges hálókat ké
szítettek.

A látogatók betekinthet
nek egy cella modelljébe, 
megnézhetik a kicsinyített 
gázkamrát, és festménye
ken láthatják a régi akasz
tófákat és kazamatákat.

Elek Péter

• 2007. május 8-án, az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Jogtudományi Kara Tanácstermében ren
dezték meg dr. Tóth Zoltán A halálbüntetés története, 
filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései című PhD- 
dolgozatának munkahelyi vitáját.

• 2007. május 3-án a budapesti Egyetemi Könyvtár
Dísztermében Monok István, az OSZK főigazgatója 
és Szögi László, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója 
nyitotta meg. majd Farkas Gábor Farkas, az Egyetemi 
Könyvtár osztályvezetője mutatta be a Könyvtárak 
rongya. Gondolatok régi könyvekről és olvasókról cí
mű kiállítást.

• 2007. május 4-én, a Miskolci Egyetemen, a miskol
ci egyetemi jogászképzés megindulásának 25. év
fordulója alkalmából Új kihívások Európában -  a 
jogtudomány válaszai címmel nemzetközi tudomá
nyos konferenciát rendeztek, amelynek keretében fel
avatták az Állam- és Jogtudományi Kar új díszdokto
rait (Woifgang Waldstein -  Universitát Salzburg, 
HansVieling -  Universitát Trier, Hugh Beale -  
University of Warwick, Rolf Birk -  Universitát Trier. 
Reiner Schulze -  Westfalische Wilhelm Universitát, 
Münster), a kar díszdoktorai előadásokat tartottak 
(Végh Zoltán -  Universitát Salzburg. Király Tibor -  
ELTE ÁJK. Horst Konzen -  Universitát Mainz, 
Franz-Joseph Peine -  Universitát Viadrina, Frankfurt. 
Wilhelm Brauneder- Universitát Wien), majd az Ál-
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lamtudományi, a Bűnügyi, a Jogtörténeti. Munkajogi 
és Agrárjogi, valamint a Polgári Jogi Szekció üléseire 
került sor.

• 2007. május 10-én az ELTE ÁJK Kari Tanácster
mében, díszdoktorrá avatása alkalmából Prof. Dr. iur. 
Dr. phii. Giinter Jerouschek M.A. (Friedrich Schiller 
Universitát -  Jena) Wer Menschenblut vergiefit, des 
Blut soll auch durcli Menschen vergossen werden. 
Überlegitngen zu peinlicher Strafe, Fehde und Bufle 
címmel tartott előadást.

• 2007. május 17-én, a Lenti Polgármesteri Hivatal 
Tanácstermében dr. Mezey Barna, az ELTE ÁJK dé
kánja mutatta be a Büntetőjogi Tanulmányok Vili. kö
tetét.

• 2007. május 18-án, a szegedi Korona Szállóban ren
dezték meg a Szegedi Középkorász Műhely könyv
bemutatóját, amelyen az alábbi műveket mutatták 
be: Nótári Tamás: A salzburgi történetírás kezdetei 
(Szeged 2007); Az 1050 és I l l ő  közötti magyar törté
nelem írott forrásai. Szerk. Makk Ferenc, Thoroczkay 
Gábor (Szeged. 2006); Szabados György: A magyar 
történelem kezdeteiről. Az előidő-szemlélet hangsúly



váltásai a XV-XVIII. században (Balassi Kiadó, Bu
dapest 2006); Neumann Tibor: A Korlátköviek. Egy 
előkelő család története és politikai szereplése a 
15-16. században (Győr. 2007); Acta Historica 125. 
Tanulmánykötet (A Történeti Segédtudományok Tan
szék kiadványa, Szeged, 2007).

2007. május 23-án, az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácster
mében rendezték meg az Egyetemi jogászság és gya
korlati jog -  késő-középkori és újkori tendenciák 
(Jogtörténeti-jogelméleti konferenciasorozat I.) című 
konferenciát.

2007. május 23-án a Zala Megyei Levéltár és Zala
egerszeg Megyei Jogú Város Millecentenáriumi Köz- 
alapítványa Zalaegerszeg önkormányzatának dísz
termében rendezte meg a Császár Ferenc és kora cí
mű tudományos konferenciát. Az elsősorban irodal
márként, irodalomszervezőként számon tartott Csá
szár Ferencről és munkásságáról előadást tartott Hor
váth Lajos levéltáros, Hermann István levéltáros, 
Simonná Pallós Piroska főiskolai docens, Pete László 
egyetemi adjunktus. Molnár András levéltár-igazgató, 
Balogh Elemér tanszékvezető egyetemi tanár, alkot
mánybíró, Kerényi Ferenc ny. tudományos főmunka
társ, Foki Ibolya főlevéltáros. Völgyesi Orsolya tudo
mányos munkatárs. A konferencia jogtörténethez kap
csolódó előadását Balogh Elemér tartotta Császár 
Ferenc szerepe a magyar váltójog kifejlődésében cím
mel.

2007. május 23-án, a Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája kereté
ben. az egyetem Tanácstermében került sor dr. Bató 
Szilvia A ..büntetési rendszer" átalakításának megje
lenése Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában (1841-1844) 
című PhD-értekezésének nyilvános vitájára. (A 
dolgozatról és a vitáról ismertetés olvasható e szá
munk 70-71. oldalán.)

2007. május 29-én az ELTE ÁJK Kari Tanácster
mében tartotta habilitációs tudományos előadását 
Fleck Zoltán A jogi kultúra és a szabályozás változá
sának összefüggései címmel.

2007. május 30-án a Fókusz Könyváruházban Vár
szegi Asztrik pannonhalmi főapát mutatta be Kahler 
Frigyes A VH történelmi olvasókönyv című könyvso
rozatának a Kairosz Könyvkiadó gondozásában meg
jelent 4. kötetét, amely az egyházakkal kapcsolatos 
iratokat közli.

2007. június 8-án, az ELTE ÁJK Kari Tanács
termében tartotta meg Rácz Lajos Állam -  Egy
ház -  Közigazgatás c. habilitációs tudományos 
előadását. (Az eseményről beszámoló olvasható e 
számunk 77-78. oldalán.)

• 2007. június 27-én, a Károli Gáspár Református 
Egyetem Egyházkerületi Székházának budapesti 
Ráday utcai Dísztermében, a Károli Gáspár Refor
mátus Egyetem Kremlinológiai Intézete, az Emlék
pont Humán Oktatási Központ (Hódmezővásárhely) 
és a Barankovics István Alapítvány rendezésében. 
Mádl Ferenc védnöksége alatt került sor az 1947 -  
Magyarország és a nagyvilág című konferenciájára, 
amelyen Bogárdi Szabó István püspök, a Duna-mellé- 
ki Református Egyházkerület püspöke megnyitója 
után Horváth János Magyarország 1947-ben. Belényi 
Gyula A kékcédulás választások, Markó György A po
litikai rendőrség szerepe a „fordulat évének" előké
szítésében, Madácsy Tamás: Emlékpont. Kun Miklós 
1947 -  Kelet-Európa Sztálin árnyékában, Sze- 
merkényi Réka Olaj és politika a második világhábo
rú után, Bognár Zalán A hadifogoly-kérdés Magyar- 
országon a párizsi békeszerződés és az 1947-es parla
menti választások függvényében, Kovács K. Zoltán A 
DNP hőskora, az alapító szemével, Kovács Emőke Az 
elfeledett Barankovics István, Soós Viktor Állam és 
egyház az 1940-es évek második felében, Vincze Gá
bor Egyházüldözés a „fordulat éve" előtt, a Békés- 
Bánáti református egyházmegyében, Fodorné Nagy 
Sarolta A református egyház és az állam 1947-ben, 
Baracs Gabriella A gazdasági kibontakozás útjai 1945 
után, Zichy Mihály Ismeretlen kéziratok a koalíciós 
időkből címmel tartott előadást.

• 2007. július 3-án. az ELTE ÁJK Kari Tanácster
mében került sordr. Pálvölgyi Balázs A magyar köz
egészségügyi közigazgatás intézményrendszere 
1867-1914 című PhD-értekezésének hivatalos vitájá
ra. (A vitáról bővebb ismertetés olvasható e számunk 
74-77. oldalán.)

• 2007. július 4-én, az ELTE ÁJK Kar Tanácstermé
ben tartották az egyetem új kiadványainak bemuta
tóját: Soltész István, az Országgyűlés főtitkára 
Kukorelli István Tradíció és modernizáció a magyar 
alkotmányjogban, Holló András egyetemi tanár De
zső Márta-Vincze Attila Magyar alkotmányosság az 
európai integrációban. Mádl Ferenc ny. egyetemi ta
nár, az ELTE tiszteletbeli tanára Király Miklós Egy
ség és sokféleség. Az Európai Unió jogának hatása a 
kultúrára. Bragyova András egyetemi tanár a Cs. Kiss 
Lajos szerkesztésében megjelent, Haris Kelsen jogtu
dománya. Tanulmányok Hans Kelsenről, Németh 
Zsolt főiskolai tanár Finszter Géza-Korinek 
László—Ligeti Katalin-Lévay Miklós-Gönczöl
Katalin-Kerezsi Klára et al. Kriminológia -  
Szakkriminológia, Rácz Lajos egyetemi docens a 
Mezey Barna és Révész T. Mihály szerkesztette Ün
nepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja 
tiszteletére, Kukorelli István egyetemi tanár a Cs. 
Kiss Lajos és Karádi Éva szerkesztésében készült. Az 
igazságosság dilemmái. Ünnepi kötet Földesi Tamás 
75. születésnapjára című kötetről beszélt.


