
■  • 2008. január 24-én, a budapesti Szépművészeti 
V Múzeumban, A Mediciek fénykora. Élet és művészet
1 a reneszánsz Firenzében című kiállítás megnyitásá

val kezdődött meg a „Reneszánsz év 2008” prog
ramsorozat. A kiállítás mintegy 200 -  főként firenzei 
és toszkánai múzeumokból származó -  műtárgy 
segítségével mutatja be a Mediciek fénykorát, a 
15-16. században virágzó firenzei kultúrát és 
művészetet. -  Ugyanezen a napon nyitották meg a 
Hadtörténeti Múzeumban az Egy reneszánsz 
uralkodó -  Mátyás az államférfi, hadvezér és 
mecénás című tárlatot, amely Hunyadi Mátyás életét 
és tetteit mutatja be, elsősorban az uralkodó és a kor 
hadi emlékeinek, fegyvereinek bemutatásával.

• 2008. február 6-án, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jog- és Államtudományi Karának 
Doktori Iskolája keretében, a PPKE JÁK Dísz
termében tartották meg Komáromi László A bizánci 
hatás kérdése a középkori magyar jogban és a ma
gyarországi egyházjogban című doktori érte
kezésének nyilvános vitáját. A bíráló bizottság el
nöke dr. Szuromi Szabolcs Anzelm, PhD, inté
zetvezető egyetemi tanár (PPKE JÁK Kánonjogi 
Intézet), tagjai dr. Szabó Béla, CSc, tanszékvezető 
egyetemi tanár (Debreceni Egyetem ÁJK, 
Jogtörténeti Tanszék) és dr. Baán István, PhD, egye
temi tanár (Miskolci Egyetem BTK, Magyar Kö
zépkori, Koraújkori és a Történelem Segédtudo
mányai Tanszék) mint hivatalos bírálók, valamint dr. 
Földi András, CSc, egyetemi tanár (ELTE ÁJK, 
Római Jogi Tanszék) és dr. El Beheiri Nadja, PhD, 
tanszékvezető egyetemi docens (PPKE JÁK, Római 
Jogi Tanszék) voltak.

• 2008. február 7-én, az ELTE ÁJK Kari 
Tanácstermében került sor az ELTE ÁJK szokásos 
könyvbemutatójára. Vuchetich Mátyás: A magyar 
büntetőjog rendszere (Institutiones iuris criminalis 
Hungarici) című könyvének magyar fordítását 
Mezey Barna egyetemi tanár (ELTE ÁJK), Bárd 
Károly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás 
Európában című könyvét Tóth Mihály egyetemi 
tanár (Pécsi Tudományegyetem), Nagy Marian- 
na-K is Norbert: Európai közigazgatási büntetőjog 
című monográfiáját Gellér Balázs egyetemi docens 
(ELTE ÁJK), a Gecsényi Lajos és Máthé Gábor 
szerkesztette Sub Clausula 1956. Dokumentumok a 
forradalom történetéhez c. forrásgyűjteményt 
Gyarmati György főigazgató (Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára), Fuglinszky Ádám: 
Mangelfolgescliaden im deutschen und ungarischen 
Recht című könyvét Vékás Lajos akadémikus, 
Kisfaludy András-Sim on István-Bodor Mária 
-Pethőné Kovács Ágnes: A gazdasági társaságok 
nagy kézikönyve című munkáját Darázs Lénárd

HÍREK
egyetemi docens, Kardos Gábor: Kisebbségek: konf
liktusok, garanciák című könyvét Majtényi Balázs 
tudományos munkatárs (MTA Jogtudományi 
Intézete), Darázs Lénárd: Vertikális kartelek című 
könyvét Miskolci Bodnár Péter egyetemi tanár 
(Miskolci Egyetem, ÁJK) mutatta be.

Jog

• 2008. február 11-én, a Károli Gáspár Református 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szerve
zésében, A törvényes vád címmel tudományos ülést 
rendeztek, amelyen dr. Belovics Ervin, a legfőbb 
ügyész helyettese (ELTE ÁJK), dr. Bócz Endre, 
egyetemi docens (KRE ÁJK), dr. Kardos Sándor 
egyetemi docens (Debrececeni Egyetem ÁJK) és dr. 
Kadlát Erzsébet alkotmánybírósági tanácsadó (KRE 
ÁJK) tartott előadást.

• 2008. február 15-én, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 
valamint a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem
történeti Tudományos Társaság szervezésében, az 
ELTE ÁJK Tanácstermében rendezték meg A pol
gári magyar állam első központosított közbiztonsági 
őrtestiilete című szimpoziont. Dr. Mezey Barna 
dékán megnyitója után a krakkói tudományegyetem 
jogtörténeti tanszékének belső munkatársai, dr. 
Pi?ksaw Ladislaw (A kongresszusi Lengyelország 
csendőrsége 1814-1914), dr. Cichon Pawel (Krakkó 
város csendőrsége, 1815-1946) és dr. Maleczki 
Marián (A lengyel tábori csendőrség 1919-1939), 
továbbá dr. Csapó Csaba (Kísérletek a közbiztonság 
megteremtésére a polgári magyar állam első közpon
tosított közbiztonsági őrtestületének létrehozását 
megelőzően), dr. Parádi József (A polgári magyar 
állam központosított közbiztonsági őrtestületének 
határőrizeti szolgálata), Fazakas László (A magyar 
testőrségek és a központosított közbiztonsági 
őrtestület együttműködése a dualizmusban és a két 
világháború közötti időszakban), Banicz László (A 
pénzügyőrség és a központosított közbiztonsági 
őrtestület közös tevékenysége a dualizmus idősza
kában, a közrend fenntartása érdekében), Kálmán 
Zsolt (A Somogy vármegyében működő közbizton
sági őrtestület dualizmus kori tevékenységének 
tapasztalatai), dr. Suba János (A központosított 
közbiztonsági őrtestület szerepe 1918-ban a mező- 
gazdasági betakarítási munkák biztosításában), ifj. 
Kocsis Tibor (A nyomozó szolgálat kiépülése a pol
gári magyar állam központosított közbiztonsági 
őrtestületénél), Csóka Ferenc (A magyar csendőrség 
felszámolásának és a csendőrök kisemmizésének 
lépései), dr. Szakály Sándor (Az első polgári közpon-
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tosított közbiztonsági őrtestület utóélete a polgári 
magyar közigazgatási struktúra felszámolása idősza
kában) tartott előadást.

2008. február 19-22-én, a budapesti Olasz 
Kultúrintézetben rendezték meg A reneszánsz 
Hunyadi Mátyás korában című nemzetközi konfe
renciát. Az Irodalom, filozófia és művészet témájú 
szekciókban Donatella Coppini (Domizio Calderini 
kommentárjai a klasszikusokhoz. Hunyadi Mátyás 
könyvtára számára), Vigh Éva (A társas élet erénye 
Nápoly és Buda között: Diomede Carafa „Memo- 
riali"-ja), Tekulics Judit (A dialógikus gondolkodás 
kialakulása a XV. században), Biró Balázsné Kertész 
Csilla (Egy titokzatos szerző misztikus műve. 
Andreas Pannonius: Expositio super Cantica cantico- 
rum), Giorgio Patrizi (Káosz és rend, természet és 
művészet között: reneszánsz-értelmezések). Takács 
József (Kardos Tibor és a humanizmus-kutatások), 
Madarász Imre (A reneszánsz reneszánsza. A re
neszánsz kutatások újjászületése a mai Magyaror
szágon), Fried Ilona (Irodalom, színház és politika a 
„Corvina” című folyóiratban), a Magyar-olasz kap
csolatok a reneszánsz korában témában Gizella Né- 
meth-Adriano Papo (Hunyadi Mátyás terjeszkedő 
politikája az észak-adriai térségben). Nyerges László 
(Magyar hadjárat Otrantóban 1480-ban), Ana 
Marinkovic (Hunyadi Mátyás és a magyar szentkul
tuszok terjedése a dubrovniki domonkosok körében). 
Farkis Tímea (Az ideális monarchia ideája), 
Domokos György (Az olomouc-i korvina), Amedeo 
Di Francesco (Marchiai Szent Jakab és a Hunyadiak 
az irodalom szemszögéből), Antonio D. Sciacovelli 
(Hunyadi Mátyás a korabeli krónikák és a modern 
historiográfiai között), Puskás István (Emlékmű a 
fejedelemnek. Lippo Brandolini A királyság és a 
köztársaság összehasonlítása című dialógusa), Pál 
József (A lélek halhatatlansága és Janus Pannonius 
„Ad animam suam” című költeménye), Alessandro 
D'Alessandro (Galeotto Marzio és Montagnana: 
házak, földek, könyvek), Kiss Farkas Gábor (Janus 
Pannonius a humanista nevelésben: Guarino 
Veronese Panegiricusának sikere Bécsben), Tombi 
Beáta (Természetutánzás a XV. századi poéti
kaelméletekben). Maria Attilia Fabbri DalTOglio (A 
fehér asztal szerepe a reneszánszban. Reneszánsz 
konyha Európában és Magyarországon), A rene
szánsz kultúra a művészet és a tudomány között 
tárgykörben Szörényi László (A diplomáciailag fel
használt Attila -  Janus Pannonius Mátyás követeként 
Rómában), Olga Zorzi Pugliese (Az „Udvari ember” 
hosszabb változatának Magyarországról és Má
tyásról szóló utalásai), Falvay Dávid (A magyar ki
rály mítosza a XV. századi olasz vallásos irodalom
ban), Mátyus Norbert (Antonius de Sánkfalva e il 
„Missale ad usum dominorum Ultramontanorum"), 
Gianna Gardenal (Három olasz humanista Hunyadi 
Mátyásról), Pócs Dániel (Nápolyi eredetű kódexek

Hunyadi Mátyás és Aragóniái Beátrix könyvtárában), 
Fényes Gabriella (Mátyás palotájának padlóburkola
ta, és annak olasz vonatkozásai), Michele Sitá 
(Marsilio Ficino hatása Magyarországon Hunyadi 
Mátyás korában) tartott előadást.

• 2008. február 22-én, a Magyar Történelmi 
Társulat alapításának 140. évfordulója alkalmából
Történettudomány és társadalom Magyarországon 
címmel tudományos emlékülést rendeztek a 
Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. 
Hiller István oktatási és kulturális miniszter köszön
tője után Glatz Ferenc, az MTA Történettudományi 
Intézetének igazgatója (A magyar történettudomány 
az integrálódó Európában), Orosz István, az MTT 
elnöke (A M agyar Történelmi Társulat útja a 
kiegyezéstől a rendszerváltásig), Mann Miklós egye
temi tanár (Kiemelkedő személyiségek, kiemelkedő 
teljesítmények a Társulat történetében), Nagy Péter 
Tibor egyetemi tanár (A Magyar Történelmi 
Társulat tagságának társadalmi összetétele), Sza
bolcs Ottó egyetemi tanár (A Tanári Tagozatról), 
Nagy László egyetemi hallgató (A Társulat 
történetének forrásai), Vonyó József egyetemi tanár 
(A Társulat regionális és helyi szervezetei) tartott 
előadást. A konferenciát Pók Attila, az MTT 
főtitkára zárta be.

• 2008. február 22-én, a Magyar Művelődési Intézet 
és Képzőművészeti Lektorátus szervezésében
került sor a Cigányság -  identitás, kultúra, törté
nelem című országos konferenciára. Borbáth Erika 
főigazgató köszöntője után dr. Kállai Ernő ombuds
man (Romák a magyar történelemben), dr. Síklaki 
István (Identitásaink, mint csoportképző erő), 
Daróczi Ágnes (Üldözöttek népe vagy a sikereseké?), 
az I. szekcióban (Roma történelem) Zsuppos Zoltán 
(Az erdélyi taxás cigányok), dr. Katona Tamás 
(Cigányok 1848-ban), dr. Eörsi László (Cigányok 
1956-ban), dr. Szita Szabolcs (A Holocaust és a 
cigányok), dr. Purcsi Barna Gyula (Fekete iga
zolvány a megbízhatatlanság jelképe), dr. Bársony 
János (Cigányok a felszabadulás után), Lakatos 
Anka-Kalla Éva (Besúgók és besúgónak), Zsigó 
Jenő (A rendszerváltás vesztesei?), Horváth Aladár 
(A polgárjogi mozgalom), a II. szekcióban (Roma 
kultúra) Daróczi Ágnes (Mitől vagyunk mások, 
avagy hasonlatosságok a szokásrendszerben), Ko- 
valcsik Katalin (A roma folklórmozgalom), D. 
Magyari Imre (Cigányok az újkori irodalomban), 
Máté Mihály-Bódis Kriszta (A romani krisz, mint 
különlegesség). Kerékgyártó István-Junghaus Tímea 
(Roma képzőművészet itthon és külföldön), Szuhay 
Péter (A Néprajzi Múzeum és kiállításai), Bársony 
Kata (A kulturális paradigmától az emberjogi para
digmáig) tartott előadást.



• 2008. február 25-én, a budapesti Egyetemi Könyv
tárban Szögi László főigazgató és Véreszter Virág 
rendező nyitotta meg a Válogatás az ELTE Egyetemi 
Levéltár éremgyűjteményéből című kiállítást.

• 2008. február 29-én, Szegeden, a Szegedi Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara Európai Jogtörténeti 
Tanszékének és a Magyar Tudományos Akadémia 
Szegedi Bizottságának (SZAB) rendezésében került 
sor A Sváb Tükör kutatása a Dunavidéken (Schwa- 
benspiegel-Forschung im Donaugebiet) című tu
dományos konferenciára. Előadást tartott dr. Ru- 
szoly József (Ein Leben für die Rechtsgeschichte. 
Zűr Laufbahn von Bónis György), dr. Benyik 
György (Einflüsse dér Bibéi auf den Schwa- 
benspiegel), dr. Peter Landau (München -  Die Kö- 
nigswahl im Sachsenspiegel und im Schwa- 
benspiegel), dr. Heinz Holzhauer (M ünster -  
Strafrecht im Schwabenspiegel), dr. Bemd Kan- 
nowski (Freiburg im Breisgau -  Zum Bewwisrecht 
des Schwabenspiegels), dr. Heiner Lück (Halle an 
dér Saale -  Koharenzen, Parallelen. Divergenzen. 
Sachsenspiegel und Schwabenspiegel im Vergleich), 
dr. Gernot Kocher (Graz -  Dér Schwabenspiegel und 
sein Bild vöm Recht) és dr. Blazovich László 
(Anmerkungen zum Kaschauer Schwabenspiegel).

• 2008. március 6-án. a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán tartott 
ünnepségen dr. Zlinszky János professzort, a Kar 
első dékánját köszöntötték 80. születésnapja alkal
mából.

• 2008. március 11-én, az MTA Székháza Nagy
termében A temető zaja. Keretlegények és áldo
zataik a Nemzeti Panteonban címmel, Csapody 
Tamás, Frisch György és Kovács Tamás beve
zetőjével, M. Kiss Sándor, Rainer M. János. 
Szakály Sándor, Varga László, Ungváry Krisztián 
és Zinner Tibor részvételével rendezett kerekasz- 
tal-beszélgetést a Magyar Történelmi Társulat. A 
beszélgetés apropóját az adta, hogy a hivatalos 
nemzeti emlékhelyként számon tartott rákoske
resztúri Új Köztemető 298-as és 301-es parcel
lájában a kommunizmus áldozatai mellett a nép-

bíróságok által elítélt nyilas keretlegényeket és 
köztörvényes bűnözőket is eltemettek. Boross Péter 
volt m iniszterelnök, a Nemzeti Emlékhely és 
Kegyeleti Bizottság elnöke a híradások nyomán 
2007 decemberében öt történészt: Horváth Miklóst,
M. Kiss Sándort, Rainer M. Jánost, Szakály Sándort 
és Zinner Tibort kérte fel, hogy vizsgálják meg 
egyebek mellett azt, hogy a 298-as és a 301-es par
cella márványtábláján szereplő nevek valójában 
kiket takarnak.

Jog

• 2008. március 13-án, a Gödöllői Királyi 
Kastélyban tartott rendezvényen ünnepelte újjá- 
alapításának 10. évfordulóját a Károli Gáspár 
Református Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Kara.

• 2008. március 14-én, az Országos Széchenyi 
Könyvtárban nyílt meg a Csillag a holló árnyé
kában. Vitéz János és a humanizmus kezdetei 
Magyarországon című kiállítás, amely a 600 éve 
született Vitéz János váradi püspök, esztergomi 
érsek. I. Mátyás kancellárja emlékére mintegy 100 
eredeti műtárgy (Vitéz János és Janus Pannonius 
könyvei, a corvina-kódexekké vált darabok, met
szetek, szobrok, festmények) bemutatásával idézi 
meg a magyarországi humanizmus kezdeteit.

• 2008. március 19-én, a „Reneszánsz év 2008" 
keretében nyílt meg a Budapesti Történeti 
Múzeumban a Hunyadi Mátyás, a király. Hagyo
mány és megújulás a magyar királyi udvarban 
1458-1490 című kiállítás. Hunyadi Mátyás királlyá 
választásának és trónra lépésének 550., valamint I. 
Mátyás második felesége, Aragóniái Beatrix királyné 
1508-ban bekövetkezett halálának 500. évfordulója 
emlékére rendezett tárlat elsősorban a királyi udvart 
és annak életét mutatja be. többek között a király és a 
királyné személyét, az udvar hatalmasait, a 
hadakozáshoz és a művészetpártoláshoz nélkülöz
hetetlen pénzügyi alapokat, a király hadi táborát, a 
királyi udvar ünnep- és hétköznapjait, az ezeknek 
helyet adó budai, visegrádi és bécsi palotákat, a kor 
legmodernebb európai szellemi hatásait tükröző 
alkotásokat.
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