Komáromi László számára a Piarista Gimná
ziumban folytatott tanulmányok biztosították többek
között a klasszikus műveltség alapjait, amelyet
utóbb a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és
Államtudományi Karán tovább mélyíthetett. Már
egyetemi tanulmányai alatt megmutatkozott érdek
lődése és érzéke a jogtörténet és a római jog iránt; az
utóbbi diszciplínával foglalkozó tanszék munkájá
ban már hallgatóként is komoly részt vállalt. Graduális tanulmányai befejeztével jelentkezett a PPKE
JÁK Doktori Iskolájába jogtörténeti témával, Zlinszky János professzor úr tudományos vezetése mellett.
Disszertációjában a középkori magyar jogra gyako
rolt bizánci hatások kutatására és kimutatására vál
lalkozott. A felmerült alapkérdés az, hogy vajon
volt-e hatása a keleti birodalomnak a magyar állam
ra és jogra, és, ha volt, milyen mértékben. A kitűzött
cél elérése érdekében anyagot gyűjtött, kutatott,
olvasott, konferenciákon vett részt és görögül tanult.
A Nemzetközi Összehasonlító Jogtörténeti Kuta
tóiskolába elnyert egyéves ösztöndíja jelentősen
hozzájárult az anyaggyűjtés sikeréhez. Mindezek
eredményeképpen készítette el A bizánci hatás
kérdése a középkori magyar jogban és a magyarországi egyházjogban című doktori értekezését,
amelyet a szakmai közönség már a kutatóhelyi vitán
is örömmel és elismeréssel fogadott, és amelynek
nyilvános védésére 2008. február 6-án került sor a
PPKE JÁK Dísztermében. A bíráló bizottság elnöke
Szuromi Szabolcs Anzelm professzor, a két hivata
los bíráló Szabó Béla és Baán István professzor, a
bizottság további két tagja pedig Földi András pro
fesszor és El Beheiri Nadja docens asszony volt.
Mindannyian egyöntetű elismeréssel nyilatkoztak
mind a dolgozatról, mind ajelölt szakmai felkészült

HÍREK
j* 2008. április 24-26-án, Szekszárdon, a Pécsi
Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán
Jogi néprajzi, jogi kultúrtörténeti interdiszci
plináris nemzetközi konferenciát rendeztek az
MTA Néprajzi Bizottsága, az MTA IX. Osztályának
Jogtörténeti Albizottsága, a PTE ÁJK-BTK Holub
József Joghistóriai és Kultúrtörténeti Műhelye, a
Magyar Néprajzi Társaság, a Vásárhelyi Testa
mentum Alapítvány és a PTI Illyés Gyula Főiskolai
Kara közös szervezésében. A konferencia A jogi
néprajz interdiszciplinaritása című plenáris ülésén
előadást tartott Mezey Barna (Szokásjog és
jogszokás: szabályok a jog határán). Prof. Gernot
Kocher (Rechtsarcháologie. Rechtliche Volkskunde
und die österreichische Rechtsgeschichte), Varga
Csaba (Jogelmélet - jogi néprajz, avagy a nép—
szokásvizsgálatok teoretikus hozadéka), Kajtár

ségéről. A bizottságban a kánonjogász, történész,
jogtörténész és római jogász tagok mind-mind kicsit
más szempontból közelítették meg az értekezést, és
eltérő kritikai m egjegyzéseket fűztek hozzá,
összességében azonban akként foglaltak állást, hogy
a jelölt a Szabó Béla professzor által „Zlinszky-féle
sejtésként” aposztrofált kiindulási helyzetből kon
zekvensen és állhatatosan kutatta végig a témát, és
kellő arányérzékkel elemezte az egyes, a vizsgálódás
körébe vont kérdéseket. Minden felszólaló rámuta
tott arra, hogy a téma nehéz, mi több, embert pró
báló, ugyanakkor ebben a témában ilyen átfogó
m unka még nem született, jóllehet az egyes
részkérdések irodalma fellelhető, amelyek feldolgo
zása meg is történt. A kritikai megjegyzések kivétel
nélkül jövőre mutatóak voltak, mintegy utat mutatva
a további kutatásokhoz.
Bizonyos, hogy ez a dolgozat színesíti és árnyalja
azt a képet, amely a középkori magyar állam és jog
kutatása során eddig kialakult. Nyilvánvalóan a
jelöltben is m aradtak olyan kérdések, amelyek
megválaszolására az adott munka keretei között nem
vállalkozott/vállalkozhatott. Az elért eredmények
kétségtelenül jól hasznosíthatók mind a további
kutatások számára, mind pedig az oktatásban, legyen
szó akár a középkori történettudomány vagy jogtör
ténet, de akár a római jog területéről.
A kutatóhelyi vita után Péter Orsolya tan
székvezető docens asszony a következő szavakkal
gratulált a jelöltnek: Isten hozta a klubban. Eme gra
tuláció és köszöntés nyomán reméljük, hogy Ko
máromi László még nagyon hosszú ideig oszlopos
tagja lehet/lesz a magyarországi jogtörténész szak
mának.
Erdődy János

István (Jogi kultúrtörténeti szövegek a tradíció és a
modern határán), H. Szilágyi István (Rokoni kapc
solatok -jo g i etnográfia és jogi antropológia). Fleck
Zoltán (Társadalmi gyakorlat és normák), Nagy
Janka Teodóra (A jogi néprajz a hazai kutatások
tükrében), a Szokásnorma, jogszokás, törvény, jogi
népszokás, jogi néphagyományok című szekcióban
Bánkiné Molnár Erzsébet (A szokásjog helye és
szerepe a Jászkun Kerület organizált tár
sadalmában), Petercsák Tivadar (A közbirtokossá
gok
törvényi
keretei),
Gelencsér József
(Tulajdonjelek a Káli-medencében a 20. század első
felében), Tomisa Ilona (A szokásjog és a kánonjog
alakulása a 16-17. századi katolikus egyházi forrá
sokban) és Csapó Csaba (A szegedi betyárperek), a
Jogi szimbólumok, processzuális jelképek című
szekcióban dr. Babják Ildikó (A barbár társadalmak
szerződési szimbólumai), Nótári Tamás (Adalékok a
római házasságkötés szimbolikájához), SelmecziKovács Attila (A magyar országcímer szerepe a

néphagyományban). Égető Melinda („...Gyertya
Szentelő Boldog Aszszony napján és nem más
napon, fogja veszszejét és azon napon vigye az
hegy-mester asztalára...". A szőlővessző mint jogi
szimbólum). Föglein Gizella (A kétoldalú kulturális
egyezmények szimbolikája Magyarország és a
szomszédos államok (Jugoszlávia, Románia) között
1947-1948), a Jog és folklór című szekcióban Szabó
Béla (Közmondásos jogtudás), Paczolay Gyula (Jog,
igazság és erkölcs Baranyai Decsi János adag
iáiban), Lanczendorfer Zsuzsanna (Jogtörténeti for
rások és adatok jelentősége egy népballada-kutatás
kapcsán), Domokos Mariann (A gyűjtő joga: szerzői
jogi kérdések a 19. századi folklórszövegek kapc
sán) és Tancz Tünde (Népmese és jogi népszokás:
rekonstrukciós olvasatok a Fehérlófici hősmese
alapján), A jogi néprajz, a jogtörténet
kutatástörténeti kérdései, a jogi néphagyományok
forrásai című szekcióban Horváth József (A mag
yarországi végrendelet-kutatás történetének vázlata,
különös tekintettel a jogtörténeti kutatásokra), Veres
Gábor (Népi jogszokások kutatása Heves
megyében), Bognár Szabina (A jogszokásgyűjtés
tudományos programja - Tagányi Károly). Katona
Viktória (A magyar népi jogéletkutatás eredményei
Papp László műveiben), a Bűnök és büntetések című
szekcióban Balázs-Kovács Sándor (A paráznaság és
büntetése a sárközi református egyházban), Kriston
Vízi József (Szabálykövetés a gyermekjátékokban),
Domokos Andrea (Büntetőszankciók a székely fal
vakban), Bató Szilvia (A bűnözés szerkezete a
reformkori Békés vármegyében) és Frey Dóra (A
konfliktuskezelés sajátos eszközei a magyarországi
cigányság körében), A mindennapok joga című
szekcióban Homoki-Nagy Mária (A mezővárosok
mindennapi joga a 18. században), Kocsis Gyula
(Szokásnorma, jogszokás, törvény a nők örök
lésében), Kiss Emília (Törvény és hagyomány: az
örökléssel kapcsolatos szokásjogi normák és az írott
jog szabályainak összevetése a Csepel-szigeten élő
nemzetiségek 19-20. századi gyakorlatában), Barna
Gábor (Válási társulatok - a kánonjog, a jogszokás
és a polgári egyesületi jog), Pakot Levente (Há
zasságkötés és házasságszerveződés: normák és
gyakorlatok a Székelyföldön a 19. század második
felében), Virág Gábor (Móringolás a bácskai
Feketicsen), Szőcsné Gazda Enikő (Törvény és
szokás viszonya: a hozomány példája), Kolumbán
Zsuzsánna (A házasságok felbontásának joga és az
erdélyi református egyház a 19. században) és Varga
István (A törvénytelen-születés interdiszciplináris
megközelítése). A konferencia zárszavát Mezey
Barna és Nagy Janka Teodóra tartotta.•
• 2008. április 25-én, a Debreceni Egyetem Kassai
úti campusán, a Deák Ferenc Állam- és Jogtu
dományi Doktori Iskola (Miskolc), SZTE Állam- és
Jogtudományi Doktori Iskola (Szeged), DE Államés Jogtudományi Doktori Iskola, a DE Bölcsé

szettudományok Doktori Iskola (Debrecen) rész
vételével rendezték meg az V. Debreceni
Doktorandusz Konferenciát, amelyen előadások
hangzottak el a Polgári és Kereskedelmi Jog I—II., a
Polgári Eljárásjog, az Agrár-, Környezet- és
Munkajog, az Európa Jog, a Nemzetközi Közjog, a
Jog-, Állam- és Alkotmányelmélet, a Közjog és a
Jogtörténet szekcióban. A jogtörténeti szekció referá
tumait Lehotay Veronika (Az első zsidótörvény
jogtörténeti vonatkozásai), Kisida Tamás (Az 1947:
XXII. te. létrejötte és hatása az 1947. augusztus 31-i
országgyűlési választásokra, különös tekintettel a 15.
választókerületre) és Vásár Szilvia (Hivatalrendszer
az Oszmán Birodalom magyarországi peremvidékén)
tartotta (mindhárman a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola hallgatói).
• 2008. május 13-án. a Magyar Történelmi Társulat
rendezésében, az MTA Társadalomkutató Központ
Jakobinus Termében tartották meg a Koma identitás
- roma történelem Magyarországon c. kerekasztalbeszélgetést. Pók Attila, az MTT főtitkára és Száva
Vince, a Magyarországi Nemzeti-Etnikai Kisebb
ségek Érdekvédelmi Egyesülete elnöke megnyitója
után Bana József. Győr Város Levéltára igazgatója,
Katona Csaba, a Magyar Országos Levéltár mun
katársa, Márfi Attila, a Baranya Megyei Levéltár
főlevéltárosa, Nahalka István az ELTE PPK Neve
léstudományi Intézet egyetemi docense és Romano
Rácz Sándor, az ELTE PPK Cigánypedagógiai
Szakcsoport volt vezetője tartott előadást.
• 2008. május 14-én, a budapesti Politikatörténeti
Intézetben Ráday Mihály, a Budapesti Városvédő
Egyesület elnöke nyitotta meg a Politikatörténeti
Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum közös,
Budapest a hatvanas években című fotókiállítását,
amelyet Kiscsatári Marianna főmuzeológus és Feitl
István rendezett. A kiállításhoz kapcsolódva került
sor a Budapest a hatvanas években című tu
dományos konferenciára, amelyen Földes György
igazgató megnyitója után Feitl István (Fővárosi párt),
Fejes Antal Károly (Sarlós István, a várospolitikus),
Kocsis János Balázs (Bolygóvárosoktól külvárosi
lakótelepekig: beköltözési stop és tömeges lakás
építés Budapesten az 1960-as években), Kondor
Attila Csaba (Iparfejlesztés és iparpolitika), Tóth
Eszter Zsófia (Munkáspolitika a 60-as évek Bu
dapestjén). Horváth Sándor (Szociális helyzet, szo
ciálpolitika), Pál István (A budapesti közlekedés
helyzete a politika napirendjén), Sallai János (Bu
dapest kriminalitása a ‘60-as években), Kovács
Emőke (A fővárosi mozik fénykora. 1960-1970),
Mann Miklós (Közoktatás a fővárosban) és Valuch
Tibor (Fővárosi életmódváltozások) tartott előadást.
• 2008. május 20-án, a Magyar Történelmi Társulat
rendezésében, az MTA Társadalomkutató Központ
Jakobinus Termében Pálffy Géza tudományos ,
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főmunkatárs (MTA Történettudományi Intézete) tar
tott előadást Szabadságharc volt-e Bocskai István
mozgalma? címmel.
2008. május 20-án, a budapesti Egyetemei
Könyvtár Dísztermében Dezső Tamás, az ELTE
BTK dékánja és Madas Edit, az MTA-OSZK Rés
Libraria Hungáriáé Kutatócsoport vezetője nyitotta
meg a Mátyás király - Magyarország a reneszánsz
hajnalán című kiállítást, amelyen 12 corvina mellett
többek között Beatrix királyné egyik kódexe. Pier
Paolo Vergerio és Vitéz János sajátkezű bejegyzései,
Janus Pannonius 11. századi, görög nyelvű, kéziratos
evangéliumos könyve, III. Frigyes német-római
császár egyik ősnyomtatványa, valamint Hess
András budai műhelyének termékei, az Egyetemi
Könyvtár nyolc nyelvemlék-kódexe látható.
2008. május 20-25. között, a Reneszánsz Év 2008
programsorozata keretében, az ELTE Böl
csészettudományi Karán, a Gólyavárban ren
dezték meg a Matthias Rex (1458-1490). Magyarország a reneszánsz hajnalán című konferenciát. A
Mátyás királlyal és korával kapcsolatos új kutatási
irányok áttekintésére vállalkozó tanácskozás az aláb
bi nagyobb tematikus csoportok köré összpontosult:
1. Mátyás király kormányzata a 15. század világában;
2. Corvin Mátyás, az ember és uralkodó; 3. írott
kultúra Mátyás király korában; 4. Életmódok és
attitűdök a középkorból a reneszánsz korba való
átmenet idején; 5. Művészet és patronátus Corvin
Mátyás korában; 6. A hagyományban élő Mátyás
király. (A program megtalálható a konferencia hon
lapján: http://www.eltebtk.hu/mathiasrex.aspx)
2008. május 22-én, a budapesti Fókusz Könyváru
házban Zlinszky János egyetemi tanár mutatta be
Kahler Frigyes Jogállam és diktatúra II. című köny
vét, amelyet a Kairosz könyvkiadó jelentetett meg.
2008. május 22-én Tarpán és május 23-án Vaján,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok
Igazgatósága, Tarpa Nagyközség Önkormányzata,
Vaja Nagyközség Önkormányzata, valamint a Vay
Ádám Múzeum és Baráti Köre tudományos ülés
szakot rendezett Esze Tamás halálának 300. évfor
dulója alkalmából. A konferencia első napján
Kelemen Béla, Tarpa polgármestere köszöntője és
Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyűlés elnöke megnyitója után Köpeczi Béla
(Esze Tamás a szabadságharc kezdetén), R.
Várkonyi Ágnes (Utak és találkozások - Esze Tamás
személyiségében szimbolikusan is kifejeződő tár
sadalom, a termelő, kereskedő, szervezkedő paraszt
ság és a felsőbb társadalmi rétegek), Takács Péter (A
mezővárossá rangosodás eltorlaszoló politikai és
gazdasági akadályok egy szabolcsi [Vaja] és egy
szatmári [Tarpa] falu történetében), Kovács Ágnes

(Sikerek és kudarcok Esze Tamás pályáján kapcso
latai tükrében), Nyakas Miklós (Bihari hajdúság korai kurucság), Ulrich Attila (Rákóczi-birtokok
elkobzása 1701-ben), Seres István (Kis Albert
életének vitás kérdései), János István (Esze
Tamás irodalmi recepciója), Mészáros Kálmán
(Források Esze Tamás kuruc brigadéros életéhez és
Tarpa Rákóczi-kori történetéhez. Első kötet:
1694-1706), a második napon Dám László megyei
múzeumigazgató köszöntője után Kovács Árpád (A
közigazgatás és hatalom gyakorlása: tükörcserepek a
magyar közigazgatás atipikus korszakaiból), Mezey
Barna (A hajdúság és a nemesi jogok a rendi alkot
mányban), Zachar József (1708: Oudenaard és
Trencsény. Sorsdöntő francia és magyar csa
tavesztés a Habsburg-ellenes háborúban), Czigány
István (1708: A kuruc hadsereg válságos esztende
je), Gebei Sándor (Rákóczi és Bercsényi 1703-as
lengyelországi tartózkodása), Völgyesi Levente
(Magyarország városfejlődése a Rákóczi-szabadságharc időszakában), Ölveti Gábor (Azonosságok
és különbségek Debrecen magatartásában Thököly
és Rákóczi idején), Csorba Dávid (Prédikátorok
kuruckodásai), Bagi Zoltán (Kőszeg városának ter
hei a kuruc korban), Kónya Péter (Rákóczi-szabadságharc és az evangélikus egyház), Sasvári
László-Diószegi György Antal (Adalékok a
Rákóczi-kor gazdaságtörténetéhez, avagy a felső
magyarországi görögök kereskedelmi tevékeny
ségének jellemzői 1660-1710 között) és Mercs
István (Egy „labanc” főúr, Koháry István portréja a
történeti irodalomban) tartott előadást. A konferen
ciát Molnár Sándor múzeumigazgató zárta be. A
programot színesítette Nagy Csaba tárogatóművész
és a Bereg Citerazenekar fellépése, valamint a Vay
Ádám Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből
rendezett tárlat.
• 2008. május 28-án, a budapesti Károlyi Palotában
(Petőfi Irodalmi Múzeum) dr. Lőrincz Lajos
akadémikus és Dr. Máthé Gábor dékán mutatta be a
Magyar Hivatalos Közlöny Lap- és Könyvkiadó új
kiadványait, dr. Nótári Tamás A Jognak asztalánál...,
valamint a dr. Király Tibor. dr. Máthé Gábor és dr.
Mezey Barna által szerkesztett jogtörténeti könyvsorozat új köteteit: a Honunk státusjogi állása és az
Elemi Magyar Közjog című könyveket.
• 2008. május 30-án, az ELTE Állam- és
Jogtudományi Kar Kari Tanácstermében került
sor dr. Filó Mihály Az eutanázia a büntetőjogi gon
dolkodásban című PhD-értekezésének hivatalos
vitájára. Ajelölt témavezetője dr. Wiener A. Imre, a
bíráló bizottság elnöke dr. Király Tibor akadémikus
(ELTE), a bíráló bizottság tagjai dr. Sándor Judit
CSc. egyetemi docens (CEU) és dr. Vókó György
CSc. egyetemi tanár (PPKE JÁK), a disszertáció
hivatalos bírálói dr. Györgyi Kálmán CSc. egyetemi

történeti sremle

docens (ELTE) és dr. Tóth Mihály CSc. egyetemi
tanár (PTE) voltak.
• 2008, június 4-én, a Wesley János Lelkészképző
Főiskola Kline termében a Wesley Egyház- és
Vallásszociológiai Kutatóközpont és az MSZT
Oktatásszociológiai Szakosztálya rendezésében,
Nemzeti érzés és európai identitás címmel Csepeli
György, Örkény Antal, Poór János, Székelyi Mária
és Várhalmi Zoltán könyvéről tartottak vitaestet. A
két felkért bíráló Erős Ferenc és Sík Endre volt.
• 2008. június 6-án, a budapesti Egyetemi Könyvtár
Dísztermében, a Mátyás király: Magyarország a
reneszánsz hajnalán című kiállításhoz kapcsolódóan
rendezték meg A Mohács előtti magyarországi
humanizmus emlékei az ELTE Egyetemi Könyv
tárban című tudományos ülést, amelyen Kulcsár
Péter (Humanista szövegek kiadása), Pajorin Klára
(Ioannes Argyropoulos magyar hívei), Ritoókné
Szalay Ágnes (Brodarics István Janus Pannoniuskézirata), Véber János (Váradi Péter humanista kap
csolatai), Bárczi Ildikó (Humanizmus és egyházi mű
veltség - ferences prédikációszerzőink reflexiói), F.
Romhányi Beatrix (Későközépkori pálos élet a
Formulárium és a Vitae fratrum tükrében), Szögi
László (Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár középko
ri oklevelei), Wehli Tünde (Művészettörténeti meg
jegyzések a kiállított könyvekről), Papp Júlia (Az
Egyetemi Könyvtár metszet- és könyvritkaságainak
XIX. századi hasonmásai), Boreczky Anna (Magyar
királyok ismeretlen képmássorozata a Thuróczykrónika egy XV. századi kéziratos példányában) tar
tott előadást.
• 2008. június 12-én, a Parlamentben mutatták be az
Országgyűlési Könyvtár legújabb számítógépes
adatbázisát. Az Országgyűlési naplók és irományok
1861-1918 adatbázisa 57 év teljes parlamenti doku
mentációját tartalmazza digitalizálva, ami írott for
mában 769 kötetben, összesen 312 670 oldalon talál
ható meg. A polgári kori Magyarország törvényhozásának mindennapjait megelevenítő - a képvi
selőház és a főrendiház üléseiről készült - szó szerin
ti naplók, valamint a képviselőház előtt tárgyalt
irományok lapjait a legmodernebb technológiával
tették elérhetővé, hasonmásként is kereshető for
mában. A dokumentum-gyűjtemény ingyenesen hoz
záférhető a Magyar Parlamenti Gyűjtemény hon
lapján (http://mpgy.ogyk.hu).•
• 2008. június 9-15. között, a Nagy Imre és társai
elleni per ötvenedik évfordulóján, az OSA Archívum
és az 1956-os Intézet szervezésében, az OSA
Archívum budapesti, Arany János utcai épü
letében, a Centrális Galériában, nyilvános előadáson
lejátszották az 1958. júniusi Nagy Imre-per teljes,
52 órás hanganyagát (beleértve a vádlottak és a
tanúk kihallgatását, a vádiratot, a védőbeszédeket és

az utolsó szó jogán elmondottakat), amelyet a per
során a Belügyminisztérium hangtechnikusai a tár
gyalóteremben elhelyezett két készülékkel az első
naptól a kegyelmi kérvények benyújtásáig folyama
tosan magnószalagra rögzítettek. A hanganyagot
1990-től a Magyar Országos Levéltár őrzi (MÓL xx5-h jelzet alatt), az eredeti felvételeket a Magyar
Országos Levéltár megrendelésére 2007-ben az
Országos Széchényi Könyvtár közreműködésével
digitalizálták. - A hangfeltételt a per eredeti lefo
lyásával megegyező időpontokban játszották le. A
per első és második napján (június 9-10.) került sor a
nyolc vádlott kihallgatására. Az első tanú, Haraszti
Sándor a második nap végén lépett színre. A har
madik napon (június 11.) folytatták le azokat a tanúkihallgatásokat, amelyek elsősorban a „Nagy Imrecsoportra”, vagyis a forradalom előzményeire, a for
radalom előtti értelmiségi mozgolódásra, a Rákosiklikk ellen fellépő pártellenzékre és Nagy Imre kor
mányainak tevékenységére vonatkoztak, beleértve
Tildy Zoltán szerepét. A negyedik napon (június 12.)
a tanúkat Maiéter Pállal kapcsolatban hallgatták ki.
Az ötödik napon (június 13.) került sor Nagy Imre
titkárnőinek a kihallgatására, a Kopácsi Sándorra
vonatkozó tanúkihallgatásokra. Ekkor vetítették le a
vádlottaknak az 1956-os népítéletekről összeállított
anyagot, majd Szántó Zoltán többórás kihallgatása,
végül a vádbeszéd következett. A hatodik napon
(június 14.) került sor a nyolc védőbeszédre,
valamint a vádlottak utolsó szó jogán elmondott
beszédére. A hetedik napon (június 15.) Vida bíró
ítéletet hirdetett, a halálra ítéltek nyilatkoztak a
kegyelmi kérvényről. Ekkor hangzott el Nagy Imre
második, az utolsó szó jogán elmondott rövid szóza
ta. Mivel az eljárás nem tette lehetővé, hogy az elítél
tek fellebbezzenek az ítélet ellen, az ítélet azonnal
jogerőre emelkedett. Az esti órákban a Vida vezette
népbírósági tanács önmagát változatlan összetételben
kegyelmi tanáccsá nyilvánította, és rövid tanácskozás
után a kegyelmi kérvényeket egyhangúlag elutasítot
ta. A határozatot este 11 óra tájban hirdették ki a
Kozma utcai börtönbe hurcolt áldozatoknak. Június
16-án hajnali 5 órakor Nagy Imrét, Maiéter Pált és
Gimes Miklóst a Kozma utcai börtön udvarára
vezették. Felolvasták az ítéletet, majd a jegyzőkönyv
szerint 5 óra 9 perckor elsőként Nagy Imrén hajtották
végre az ítéletet, majd következett Maiéter és Gimes.
A Nagy Imre és társai ellen lefolytatott perről szóló
hivatalos közleményt 1958. június 16-án, éjfélkor
olvasták fel a Kossuth Rádióban: mivel az eredeti
hangfelvétel már nem található meg a Magyar Rádió
Archívumában, 2008. június 15-én, vasárnap a
rekonstruált hangfelvételt adták le.
• 2008. június 19-én, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácstermében az ELTE
ÁJK, a Magyar Kriminológiai Társaság, az MTA
Jogtörténeti Albizottsága, a Magyar Jogász Egylet és
az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport tu-

Jog
dományos emlékülést tartott a büntető novella
kibocsátásának 100. évfordulója alkalmából.
Mezey Barna megnyitója után Máthé Gábor (1843tól 1878-ig. A büntető kodifikáció története), Balogh
Elemér (A büntetőjogi dogmatika kezdetei és első
félévszázada), Szabó Béla (Bemolák Nándor, az 1.
Büntető novella egyik kodifikátora és kommentáto
ra), Madai Sándor (A csalás tényállása a Csemegikódex és az I. Büntető novella tükrében), Lévay
Miklós (Az I. Büntető novella fiatalkorúakra
vonatkozó rendelkezései), Bárándy Péter (A feltéte
les elítélés megjelenése a magyar büntetőjogban az I.
Büntető novella révén), Mezey Barna (Válasz a kri
minalitás kérdéseire a 20. század elején: a határozat
lan tartalmú elítélés), Papp László (Új büntetőjogi
irányzat a századfordulón: a kriminálantropológia
kezdetei Magyarországon) tartott előadást.
• 2008. június 28-án, Szegeden, az újszegedi Rendez
vényház Kht. adott helyet a Politika és társadalom a
Horthy-korszakban című előadássorozatnak. A kon
ferenciát a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke,
Zakar Péter történész nyitotta meg. Miklós Péter, a
Csongrád megyei Móra Ferenc Múzeum történész
muzeológusa a Horthy-korszak politikai és ideológiai
tendenciáiról, Zombori István, a Móra Ferenc Múze
um igazgatója a kormányzó szegedi kötődéséről, a
városhoz fűződő kapcsolatairól, a „szegedi gondolat”
kialakulásáról, Vincze Gábor történész, a Tornyai
János Múzeum munkatársa a Bethlen Istvántól
Teleki Pálig terjedő időszakról, valamint a kormány
1920—1930-as években kifejtett Erdély-politikájáról,
Csath Magdolna, a Szent István Egyetem tanára a
Horthy-korszak gazdaságpolitikájáról, Szakály
Sándor egyetemi tanár a magyar haderő két
világháború közötti történetéről, Pál József, a Sze
gedi Tudományegyetem egyetemi tanára a korszak
irodalmi életéről, illetve irányzatairól, Lezsák Sán
dor. a Magyar Országgyűlés alelnöke Klebelsberg
Kunó oktatáspolitikájáról, Lóránt Csaba rendvédelmi
kutató a Magyar Királyi Csendőrségről tartott

előadást. A Horthyról az elmúlt évtizedekben kialakí
tott különféle álláspontokat a Haág Zalán újságíró,
Szeged város kulturális bizottságának alelnöke által
moderált kerekasztal-beszélgetésben A. Sajti Enikő
egyetemi tanár (SZTE), Sípos József egyetemi
docens (SZTE), Zakar Péter, valamint Miklós Péter
ütköztette, végkövetkeztetésként fontosnak tartva a
kormányzóról és koráról rajzolt kép újrakonstruálását. A konferenciához kapcsolódott a Tárgyak és
pillanatok a Horthy-korszak Magyarországáról című
kiállítás.
• 2008. június 28-án, az MTA Társadalomkutató
Központ Jakobinus termében került sor a Magyar
Történelmi Társulat 2008. évi közgyűlésére. Orosz
István elnöki megnyitója után Bárány Attila egyete
mi adjunktus (Debreceni Egyetem Történelmi
Intézet) Mátyás, az európai uralkodó címmel tartott
előadást. Ezt követték Pók Attila főtitkárnak, a
Századok Szerkesztőbizottsága elnökének, a Tanári
Tagozatnak, a Nőtörténeti Tagozatnak és a vidéki
tagszervezeteknek, tagozatoknak a beszámolói.
• 2008. június 30-án, a Politikatörténeti Intézet kon
ferenciatermében, a Politikatörténeti Alapítvány és
a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti
Kutatócsoportja szervezésében rendezték meg a
Nemzetfelfogások és integráció című műhelykon
ferenciát. Előadást tartott Kántor Zoltán (A nemzet:
a tudomány és a politika mezsgyéjén), Tófalvi
Zselyke (Európai jövőképek, az európai közösségépítés [nemzetépítés] lehetőségei), Wéber Attila
(Jobboldal és nemzet - 1990 után), Egry Gábor
(Nemzetfelfogás és közösségépítés Magyarországon
a rendszerváltás után: a baloldal viszonya a nemzet
építéshez). Gagyi Ágnes (Európai elváráshorizontok.
Az uniós csatlakozás értelmezése és funkcionalitása
kisközösségi szinten). Parászka Boróka (Párhuzamos
nacionalizmus. Nemzetpolitikák és szimbolikus poli
tika a rendszerváltás és a csatlakozás után KeletEurópában).
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