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• 2007. június 27-én. a Károli Gáspár Református 

Egyetem Egyházkerületi Székházának Dísz
termében rendezték meg a KGRE Kremlinológiai 
Intézete, az Emlékpont Humán Oktatási Központ 
(Hódmezővásárhely) és a Barankovics István 
Alapítvány által szervezett 1947 -  Magyarország és 
a nagyvilág című konferenciát. Bogárdi Szabó István, 
a Duna-melléki Református Egyházkerület püspöke 
megnyitója után Lázár János országgyűlési képviselő. 
Horváth János országgyűlési képviselő (Ma
gyarország 1947-ben). Belényi Gyula (A kékcédulás 
választások), Markó György (A politikai rendőrség 
szerepe a „fordulat évének" előkészítésében), Kun 
Miklós (1947 -  Kelet-Európa Sztálin árnyékában), 
Szemerkényi Réka (Olaj és politika a második 
világháború után), Bognár Zalán (A hadifogoly- 
kérdés Magyarországon a párizsi békeszerződés és az 
1947-es parlamenti 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 Gábor (Emlékpont: 
Egyházüldözés a „fordulat éve” előtt, a Békés-Bánáti 
református egyházmegyében), Fodorné Nagy Sarolta 
(A református egyház és az állam 1947-ben), Baracs 
Gabriella (Emlékpont: A gazdasági kibontakozás útjai 
1945 után [Hódmezővásárhely példáján]), Zichy 
Mihály (Ismeretlen kéziratok a koalíciós időkből).

• 2007. szeptember 5-én, a budapesti Károlyi-Cse- 
konics Rezidencián Somogyvári István volt igazságü
gyi minisztériumi közigazgatási államtitkár és Takács 
Albert igazságügyi és rendészeti miniszter mutatta be 
Kondorosi Ferenc Jogalkotás a XXI. század haj
nalán című könyvét, amely a Magyar Hivatalos 
Közlönykiadó gondozásában jelent meg. •

• 2007. szeptember 12-én, Zalaegerszegen, a Zala 
Megyei Bíróság Dísztermében, gróf Batthyány 
Lajos születésének 200. évfordulója tiszteletére
rendezték meg a Pártvezér, miniszterelnök, vértanú 
című tudományos konferenciát. A referátumokat 
Fónagy Zoltán (Batthyány Lajos bécsi diákévei), 
Molnár András (Batthyány Lajos és Deák Ferenc), 
Balogh Elemér (Batthyány Lajos és a szólásszabadság 
ügye a reformkorban), Mezey Barna (Batthyány Lajos 
és a börtönügy tárgyalása az 1843/1844. évi ország- 
gyűlés felsőtábláján). Béres Katalin (A Batthyányak 
és Zala megye kapcsolata a reformkorban és 1848- 
ban), Urbán Aladár (Batthyány Lajos miniszterelnöki 
tevékenysége a törvényesség szempontjából), 
Hermann Róbert (Batthyány Lajos és Csány László 
kormánybiztos), Barna Attila (Batthyány Lajos fel
ségsértési pere és az osztrák-német büntetőjog) és 
Horváth Attila (Batthyány Lajos perének jogtörténeti 

—  elemzése) tartotta.
90

• 2007. szeptember 15-én, a szekszárdi Megyeháza 
Dísztermében, a Szekszárdi Szüreti Napok keretében 
került sor a III. Vásárok világa konferenciára,
amelynek címe: Jogtörténeti közelítések a vásárhoz, a 
szőlőhöz és a borhoz. Puskás Imre, a Tolna Megyei 
Közgyűlés elnökének megnyitója után Szabó Géza 
főmúzeológus bemutatta a Vásárok világa II. című, a 
2006. évi konferencia előadásaiból szerkesztett kiad
ványt, majd Homoki-Nagy Mária (Adásvétel a 17-18. 
századi vásárokon), Béli Gábor (Vásárjog a középkor
ban), Nagy Janka Teodóra („Vásári bicskások” és tár
saik: vásári tolvajlások a 18-19. századi Makón), 
Kajtár István: Hegyközségek jogtörténeti szemmel), 
Mezey Barna (Bor és törvényhozás a magyar 
joghistóriában) tartott előadást.

• 2007. október 4-5-én, Budapesten, az IRM Nem
zetközi Oktatási Központjában tartotta meg XXII. 
Nemzetközi Rendvédelem-történeti Tudományos 
Konferenciáját a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. A 
rendvédelem fejlődése a 19-20. században című 
tanácskozáson Boda József (A grúziai rendőrség 
reformjai az önálló államiság létrejöttétől kezdő
dően), Michal Chvojka (Magyar jakobinusok 
Morvaországban), Zachar József (A császári ön
kényuralom és a magyarországi rendvédelem 
1849-1867). Parádi József (két referátummal: A pol
gári Magyarország rendvédelme a 19-20. században; 
A Csendőrség humánviszonyai), Őry Károly (A bűn- 
megelőzés a 19-20. század magyar rendvédelmében), 
Wtadyslaw P?ksa (A gyülekezési jog története 
Lengyelországban), Csóka Ferenc (A gyülekezési jog 
története hazánkban), Vedó Attila (Magyarország 
államhatárainak megjelölése 1867-2000), Köpf 
László (Néhány modernizációs fordulópont a Vám- és 
Pénzügyőrség 20. századi történetében). Varró István 
(A Pénzügyőrség 1938-ban -  szervezete és műkö
dése) a második napon Sági Zoltán (A rendőri egyen
ruhák változásai 1945-ig), Gulyás István (A 
Csendőrség mindennapjai), ifj. Kocsis Tibor (A 
Csendőrség újjászervezése az első világháború után), 
id. Kocsis Tibor (A III. Csendőrkerület: kutatási 
beszámoló), Nagy György (A határforgalom- 
ellenőrzés sajátosságai 1945 után), Suba János 
(Magyarország nyugati határának újraaknásítása 
1957-ben), Hegedűs Ernő (A terrorelhárító szerveze
tek felállítása a rendvédelmi szerveknél és a légi 
deszantnál az 1960-as évektől kezdődően), Zsigovits 
László (A Határőrség és az informatika -  az infor
matika kezdete a Határőrségnél). Székely Zoltán (Az 
informatikai bűnözés múltja) és Kosa László (A taxis
blokád) tartott előadást.

• 2007. október 4-5-én, Nagykanizsán, a Thury 
György Múzeum kiállítótermében nyílt meg a 
múzeum és a Zala Megyei Levéltár közös, A magam 
útját jártam  című, gróf Batthyány Lajos mi
niszterelnök tiszteletére rendezett emlékkiál



történeti siemle

lítása, amely az ősöktől, illetve gyermekkorától 
kezdődően időrendben, ezen belül tematikus 
egységekben mutatja be Batthyány Lajos magán
életét. közéleti tevékenységét, miniszterelnökségét és 
mártírhalálát, végül röviden kitér az utóéletére is. A 
kiállítás a zalai közgyűjteményekben őrzött eredeti 
iratokra és képekre, valamint a korszakból származó 
tárgyi emlékanyagra (pl. fegyverekre és egyenruha
rekonstrukciókra) épül. emellett nagymértékben 
támaszkodik a levéltár készülő Batthyány-em- 
lékalbumának gazdag, számos hazai és külföldi köz- 
gyűjteményből. valamint magángyűjteménytől össze
gyűjtött képanyagára is.

• 2007. október 11-én. a Magyar Tudományos Aka
démia Felolvasó termében, ,4 Királyi Magyarország 
és az Erdélyi Fejedelemség a XVU-XVlíl. Századi 
békekötésekben címmel tartotta akadémiai székfoglaló 
előadását R. Várkonyi Ágnes.

•2007. október 11-én, a bp.-i Egyetemi Könyvtár 
Dísztermében. Knapp Éva rendezésében nyílt meg A 
Zrínyiek és Európa című kiállítás.

•2007. október 17-én, az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar Kari Tanácstermében került sor

Máthé Gábor /\ szentkorona eszme, mint államfoga
lom című habilitációs tudományos előadására.

• 2007. október 30-án, Szegeden, a Szegedi 
Tudományegyetem Akadémiai Székháza tanácster
mében rendezték meg a Jogtörténeti-jogelméleti
konferenciasorozat II. tanácskozását, Középkori 
jogtudomány címmel. (Az első konferenciát 2007. 
május 23-án Budapesten, az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karán rendezték meg.) Előadók: 
Karácsony András (A skolasztika tudományfel
fogása). Pokol Béla (A glosszátoroktól a kommentá
torokig -  az intézményi feltételek változásai), Szabó 
Béla (Sikeres megújulás vagy zsákutca? A jogi 
humanizmus -  az utókor mérlegén), Balogh Elemér 
(A középkori szentszéki bíráskodás szerepe az euró
pai jogfejlődésben), Frivaldszky János (A jog 
tudománnyá szerveződésének kérdései a középkor
ban), Érszegi Géza (Középkori törvényeink fenn
maradásának formái), Mezey Barna (Reneszánsz 
ember -  a középkori jog tudósa: Werbőczy István), 
Homoki-Nagy Mária (Werbőczy Hármaskönyve az 
1500-as évek jogában), Nótári Tamás (Status liber- 
tatis a Lex Baiuvariorumban), Nagy Zsolt 
(Középkori szokásjogi jogkönyvek). Bónis Péter (A 
Digesta története a középkorban).


