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negyed évszázada gondozza a magyar államhatár 
alakulásának témáját, elsősorban a Magyar Királyság 
katonai térképek számára történő felmérését szorgal
mazó Habsburg-törekvések megvalósításától kezdve. 
Kutatási eredményei a történelmi Magyarország, 
valamint a trianoni, továbbá a terület-visszacsatolások 
és. a Pár,izsi békeszerződés által létrehozott határok 
kijelöléséhez kapcsolódnak. A magyar rendvédelem 
történetének egyik érdekessége, hogy a rendszerváltá
sok egyben a határok átszabásával is jártak, bár az át
szabás mértéke változó volt.

Id. Kocsis Tibor, a nyugati országrész rendvédelem
történetének helytörténeti kutatója, Szombathelyről ér
kezett. Előadását /I magyar állam nyugati határainak 
őrzése a rendszerváltás tükrében címmel tartotta meg. 
Az előadó a páneurópai piknik szokásos témáját ugyan 
nem kerülte meg, azonban mondandóját nem szorította 
ezen aktus bemutatására. Mélyebb összefüggéseket és 
hatásokat igyekezett feltárni, amelyek a rendszerváltás
ból fakadtak, és a határőrizetet alapjaiban változtatták 
meg.

Dr. Szakály Sándor A Magyar Királyi Csendőrség és 
a rendszerváltozások címmel tartotta meg előadását" Az 
előadó az elsők között volt, aki a Magyar Királyi 
Csendőrség történetének feltárására irányuló kutatá
sokat végzett már a rendszerváltást megelőzően is. A 
tábori csendőrséget bemutató, testület-történeti kutatá
sait összefoglaló monográfiája több kiadást is megélt. 
Az előadó annak a meggyőződésének adott hangot, 
hogy a magyarországi csendőrségeket valamennyi fel
oszlatásuk alkalmával politikai és nem szakmai okok 
miatt szűntették meg, ám mindaddig újra felállították, 
amíg a rendszerváltás tétje nem a polgári államforma 
kiiktatása, hanem csupán a módosítása volt.

A konferencia sokoldalúan és szinte valamennyi 
korabeli rendvédelmi testületet érintően foglalkozott a 
19-20. századi magyar rendszerváltások "időszakára 
kiterjedően a magyar rendvédelemmel. A késő délutáni 
órákra ugyan a maradék hallgatóság is elfáradt, azon
ban néhány kérdésben mégis vitára került sor.

A jelenlévők közül többen nehezményezték, hogy 
dr. Michael Chvojka előadásában nem tett különbséget

a Magyar Királyság és a Habsburg Birodalom örökös 
tartományai között. Az előadó elismerte, hogy ez hiba 
volt a részéről.

A magyar rendvédelem humán viszonyaival foglal
kozó előadáshoz kapcsolódóan a jelenlévők néhány 
pontatlanságra hívták fel az előadó figyelmét, amit La
katos Roland megköszönt és elfogadott.

A magyarországi csendőrségekhez kapcsolódóan 
merült fel, hogy a neoabszolutizmus csendőrségét a 
magyar rendvédelem-történet részének lehet-e tekin
teni, vagy pedig egy idegen rendvédelmi szervezet 
Magyarország területén működött részének kell inkább 
felfogni, amely nem része a magyar rendvédelem 
fejlődésének. A vita során mindkét nézőpont képviselői 
fenntartották állításukat.

A Harmadik Német Birodalom rendvédelmi 
testületéinek személyzete témakörében a magyar hall
gatóság egyöntetű véleménye volt -  szemben a német 
előadóval -  hogy a kollektív felelősségre vonásnak 
semmilyen formában sem helyes helyt adni. A hallga
tóság álláspontja szerint a bűnösöket felelősségre kell 
vonni, a felelősségre vonás azonban a bűncselekmé
nyek bebizonyítása és nem a feltételezése nyomán ke
rülhet sor. Ezzel ugyan az előadó is egyetértett, azon
ban hangsúlyozta, hogy a második világháború után a 
német rendfenntartók körében a bűnösök felkutatása 
nem valósult meg az elvárható intenzitással.

A vitát és a konferenciát a délutáni levezető elnök. 
Mag. Simon F. Nándor zárta, összefoglalva az előadá
sokban ismertetett kutatási eredményeket és a vita ál
láspontjait. A délutáni levezető elnök megköszönte az 
előadók munkáját, a hallgatóság figyelmét"egyúttal pe
dig bejelentette, hogy 2009 őszén a XX Ilí Rendvé
delem-történeti tudományos konferencia témája a 
kiegyezéstől az ezredfordulóig felszámolt országos ha
táskörű magyar rendvédelmi testületek sorsának a be
mutatása lesz.

A konferencia tanulmánnyá átdolgozott előadásai a 
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Históriáé Prae- 
sidii Ordinis) soron következő számában fognak meg
jelenni.

P a rád i József

Magyar Tudomány Napja 
a Délvidéken -  2008

-  tudományos tanácskozás

A  Vajdasági Magyar Tudományos Társaság 
(VMTT) 2008. november 8-án. immáron hete
dik alkalommal emlékezett meg a Magyar Tu

domány Ünnepéről. A Társaság 1997-ben jött létre.

eminens vajdasági egyetemi tanárok kezdeményezé
sére. Alapvető célkitűzése a magyar nyelvű tudo
mányosság és tudományos kutatómunka fejlesztése és 
támogatása a Vajdaságban, magyar nyelvű tudományos 
kiadványok publikálása. A Társaság több mint 150 
tagot számlál, tudományos kutatókat és neves vajdasá
gi publicistákat -  a társadalom és a természettudomá
nyok területéről egyaránt. A tagok nagy többsége tudo
mányos rangfokozattal (tudományok doktora, tudomá
nyok magisztere) rendelkezik. A Társaságot a Magyar 
Tudományos Akadémia külhoni magyar tudományos 
műhelyként jegyzi. A Társaság alapítása óta eddig 32 
kötetet jelentetett meg: a Magyar Tudomány Ürme-



pének szemelt tanácskozási köteteket, amelyek a tár
sadalom- és természettudományi (aktuális) kutatások 
eredményeiről szólnak, tematikai tanácskozási kötete
ket. illetve egyéni vagy csoportos kutatásokon alapuló 
monográfiákat.

A Társaság hagyományosan minden esztendőben, 
november első felében, ünnepi tudományos tanácsko
zást szentel a Magyar Tudomány Ünnepének. Az idei 
tanácskozás a Magyar Tudomány Napja a Délvidéken -  
2008 elnevezést viselte. Mint minden évben. 2008-ban 
is Újvidék, a Tartományi Végrehajtó Tanács harmadik 
emeleti tanácsterme adott otthont a tanácskozásnak. Az 
évente rendszeresen megszervezésre kerülő rendezvény 
kiváló alkalmat nyújt a vajdasági és az anyaországi 
kutatóiknak aktuális, egyéni és csoportos kutatásaik és 
kutatási eredményeik bemutatására. A tanácskozás 
jelentőségét a támogatók névsora is fémjelzi. A tanács
kozás megszervezését támogatta a Magyar Tudomá
nyos Akadémia. Vajdaság Tartomány Végrehajtó Ta
nácsa és a Szekeres László Alapítvány.

A tanácskozást Dr. Szalma József egyetemi tanár, a 
Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia leve
lező tagja, a Társaság elnöke nyitotta meg. A köszöntők 
során a tanácskozás résztvevőit üdvözölte és a tanács
kozást jelenlétével megtisztelte még Papp Sándor 
nagykövet úr. a Magyar Köztársaság belgrádi Nagy- 
követségének nevében, és Dr. Görömbei András 
akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar 
Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának 
elnöke, akik felszólalásuk során méltatták a Társaság 
jelentőségét a vajdasági magyar tudományos életben és 
kiemelték a Magyar Tudomány Ünnepe integráló és 
kohéziós szerepét szerte a Kárpát-medencében. Levél
ben biztosította támogatásáról a tanácskozás szer
vezőbizottságát Dr. Harmathy Attila akadémikus, pro
fesszor emeritus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tan
székének oktatója, a MTA volt alelnöke, jelenleg a Ma
gyar Alkotmánybíróság bírája és Dr. Pap Endre 
akadémikus, az Újvidéki Egyetem Természettudo
mányi Kara Matematika és Fizika Tanszékének rendes 
egyetemi tanára, a Vajdasági Tudományos és Művé
szeti Akadémia elnöke.

Az ünnepi köszöntőket egy társadalomtudományi, 
illetve egy természettudományi plenáris előadás 
követte. Elsőként Dr. Mezey Barna, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének tanszék- 
vezető egyetemi tanára, a Kar volt dékánja, az 
MTA elnökségének tagja, a MTA Magyar Jogtörténeti 
Kutatócsoportjának vezetője tartotta meg előadását, aki 
a hallgatóságnak beszámolt a jogászoktatás múltjáról, 
jelenéről és jövőjéről Magyarországon és Európában. 
Mezey professzort Dr. Birkás Márta, az MTA doktora, 
a gödöllői Szent István Egyetem Növénytermesztési 
Intézet Földműveléstani Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára követte. Birkás professzorasszony a 
klímakárt csökkentő taiajművelés magyarországi 
lehetőségeiről tartott előadást.

A plenáris előadások után a munka szekciókban 
folyt; előbb a társadalomtudományi, majd a természet- 
tudományi témájú előadások következtek. Az előadá
sok tudományos szakterületek szerinti beosztása nem 
bontotta meg a tanácskozás plenáris jellegét.

A társadalomtudományi szekcióban több mint húsz 
szerző vett részt referátummal a jogtudomány, oktatás
ügy, történelem, kisebbségpolitika, könyvtár- és levél
tártudomány, irodalom, képzőművészet stb. területéről:
Dr. Karácsony András Az újkori tudományeszmény és a 
jogtudomány, Dr. Tattay Levente A szellemi alkotások 
teljes körű újraszabályozása Magyarországon, Dr. 
Szűcs Magdolna Jogászképzés és római jog az egykori 
és mai 'Bologna' szerint. Páll Tibor magiszter Oktatás 
a középkorban a Délvidéken és a délvidékiek az euró
pai egyetemeken, Dr. Hegedűs Antal Patachich Gábor 
(1699-1745). a kalocsai ..botmagyarok" érseke 
(1733-1745). Mezey Zsuzsanna A Vallás- és a Közok
tatási Minisztérium (1867-1918. évi) adatai a délvidé
ki vármegyék közoktatásáról, Dr. Tóth Lajos Anya
nyelvi oktatásunk színvonala fejlesztésének alap
tényezői -  A belső és külső értékelés kérdései, Fodor 
István Kutatási lehetőségek a vajdasági levéltárakban,
Dr. Somogyi Sándor A vidékfejlesztés néhány kérdése. 
Bozóki Antal magiszter A vajdasági magyarság 
helyzete. Bálint István Az emberiség jövőkép nélkül - A  
társadalomtudományok feladata és felelőssége a globa- 
lizált világban, Dr. Várady Tibor Nyelv és fordítás a 
nemzetközi viták rendezésében. Szedmina Lívia Párhu
zamok a vajdasági magyarok és az észak-ír protestán
sok helyzete között az 1925-ös évek során, Dr. Gulyás 
Gizella Hollóst Simon és a zombori Mály József rokoni 
kapcsolatai. Hegedűs Dévaváry Katalin Kari May és a 
szkipetárok, Matuska Ágnes Világ az egész színház: A 
színház-metaphora változatai az Erzsébet-kori Ang
liában. Dr. Göncz Lajos Óvoda -  kétnyelvűség -  
környezetnyelv-oktatás: pszichológiai vonatkozások,
Dr. Prugberger Tamás A multinacionális érdekeltségű 
privatizáció okozta termelési, értékesítési és élelmiszer
ellátási problémák az Európai Unió új tagállamaiban.
Dr. Szalma Mária A nemperes eljárások teljes és rész
leges jogerőhatása és Matuska Márton Fata libris cím
mel tartott előadást.

A társadalomtudományi szekcióban elhangzott refe
rátumok közül több is a jogtudomány és jogoktatás 
területéről származott. Mezey Barna professzor elő
adásában átfogó képet nyújtott a magyarországi és az 
európai jogoktatás múltjáról, jelenéről és jövőjéről. 
Kiemelte a jogász szakma társadalmi jelentőségét és a 
jogoktatás társadalmi szerepét. Előadásából egyér
telműen kitűnt, hogy -  mindamellett, hogy Magyar- 
országon jelenleg nyolc (magán vagy állami) karon fo
lyik jogászképzés -  szinte nem tapasztalható munka- 
nélküliség az okleveles jogászok körében. Ahogyan azt 
Mezey professzor kiemelte, ez annak tudható be, hogy 
a magyarországi jogászképzés színvonalas és sokrétű 
képesítést nyújt a jogászoknak, konfliktuskezelő, konf
liktusmegoldó szakembereket nevel, akiket a társa
dalom egyszerűen „felszippant". A professzor kiemelte__
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továbbá, hogy Magyarországon a bolognai folyamat 
fényében felmerült a jogászképzés reformjának kérdése 
is. Az alapvető megfontolást a jogoktatás terén ebben a 
folyamatban az alapképzés (bachelor) és a mesterkép
zés (master) kapcsolata képezte. A több lehetséges 
megoldás közül (hároméves alap- és kétéves mester- 
képzés. négyéves alap- és egyéves mesterképzés, illet
ve egységes ötéves alap-mesterképzés) a magyarorszá
gi jogtudományi karok közös erővel, összhangban 
léptek fel az ötéves egységes képzés mellett. E törek
vésük sikerrel járt. így Magyarországon megmaradt az 
egységes ötéves jogászképzés.

Dr. Karácsony András egyetemi tanár, az Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 
Filozófia Tanszékének tanszékvezetője, a Kar volt ok
tatásügyi dékánhelyettese előadásában a tudomány
eszmény, ezen belül a jogtudomány fejlődését mutatta 
be. Kezdve a babilóniai és a hellenisztikus tudomány
fogalomtól, a középkori felfogáson keresztül elemzése 
kiterjed egészen a 18. századi modern tudomány-, 
illetve jogtudomány-fogalom kialakulásáig. Karácsony 
professzor referátumát Leibniz jogtudomány-fogalmá
nak bemutatásával zárta, megállapítva, hogyha 18. 
században a jogtudomány beilleszkedett az "általános 
tudományeszmény alapján formálódó tudománytör
ténetbe. megfogalmazódott és megalapozódott a jogtu
dománynak mint elméleti tudománynak a pozíciója, il
letve, hogy a jogtudomány gyakorlati tudományból 
alakult át elméleti vizsgálódássá.

Dr. Tattay Levente egyetemi tanár, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara 
Polgári Jogi Tanszékének oktatója a szellemi alkotások 
jogával foglalkozott. Előadásában bemutatta a szellemi 
alkotások jogának magyarországi tételes jogi szabályo
zását, annak jogtörténeti hátterét, esetleges hiányossá
gait és újraszabályozási tendenciáit. Tattay professzor 
referátumában azonban a szellemi alkotások jogának 
magyarországi szabályozását nem csak a tételes jogi és 
jogtörténeti szempontból vizsgálta, hanem igyekezett 
rámutatni azokra a nemzetközi folyamatokra, illetve 
elfogadott nemzetközi egyezményekre és gazdasági 
megfontolásokra is, amelyek meghatározzák az aktuális 
szabályozás tartalmát és az újraszabályozás esetleges 
irányvonalait.

Dr. Szűcs Magdolna, az Újvidéki Egyetem Jog- 
tudományi Karának római joggal foglalkozó rendkívüli 
egyetemi tanára előadásában szintén a bolognai folya
mat kérdésével foglalkozott, viszont ezt a kérdést jog- 
történeti szempontból közelítette meg. így összehason
lítás tárgyává tette a mai bolognai rendszer szerinti 
jogászképzés folyamatát a római jogi és a középkori 
jogászképzéssel. Szűcs professzorasszony megállapí
totta, hogy a mai bolognai folyamat fényében történő 
jogászképzés, a kissé eltúlzott pragmatikus, gyakorla
tias hozzáállás és a tételes jogi tantárgyakra "való túl
hangsúlyozott támaszkodás a jogtudományi karok tan
tervéből nemcsak a római jogot igyekszik kiszorítani 
vagy a minimális szintre lecsökkenteni, hanem a 
klasszikus jogelméleti vagy jogdogmatikai tantárgyakat

is. így a bolognai tantervi szűkítés olyan tantárgyakat is 
érinthet, mint amilyen például a polgári jog általános 
elmélete.

Dr. Várady Tibor akadémikus, a Szerb Tudományos 
és Művészeti Akadémia rendes tagja, a budapesti 
Central European University és az atlantai Emory 
University jogtudományi karainak oktatója, a nemzet
közi kereskedelmi és magánjog, illetve a választott bí
rósági jog világviszonylatban elismert szakértője refe
rátumában a nyelvek különbözőségeit és a különböző 
nyelvek közötti fordítások nehézségeit és veszélyeit 
elemezte a nemzetközi kereskedelmi jog területén. A 
tanulmány nem csak jogelméleti szempontból köze
lítette meg ezt a kérdést. Várady professzor igyekezett 
gyakorlati tapasztalatának fényében is elemzés tárgyá
vá tenni a kérdéskört. Mint gyakorlott választott bíró
nak, gyakran kellett szembenéznie a nyelvi különböző
ségek adta nehézségekkel, a választott bírósági testület 
munkájának kérdésétől kezdve egészen a választott 
bírósági ítéletek kényszervégrehajtása területén fellépő 
nehézségekig. A tanulmányból kiderül, hogy a nyelvi 
kérdések megnehezíthetik magának a választott bírósá
gi testületnek a munkáját, amelyet általában különböző 
anyanyelvű bírák alkotnak, illetve akár a választott bí
rósági határozat kényszervégrehajtása is kérdésessé 
válhat, abból kifolyólag, hogy az egyik félnek például 
nem lett biztosítva az eljárásnak egy számára érthető 
nyelven történő lefolytatása, vagy az eljárásban elhang
zott nyilatkozatok és benyújtott beadványok arra a 
nyelvre történő fordítása.

A tanácskozáson — indokolt okokból — személyesen 
nem tudott részt venni, de tanulmányát elküldte Dr. 
Prugberger Tamás professzor emeritus, a MTA dokto
ra. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 
Agrár- és Munkajogi Tanszékének oktatója is. Prugber
ger professzor a munka- és társadalombiztosítási jog 
egyik kiemelkedő magyarországi szakértője. Tanul
mányában rámutat a globális pénzügyi és gazdasági fo
lyamatoknak a magyarországi gazdaságra és szociális 
rendszerre, illetve a magyar kormányzat tervezett vála
szaira. megoldási kísérleteire a globális pénzügyi vál
ság Magyarországon tapasztalható negatív következ
ményeire gyakorolt hatására.

Dr. Szalma Mária rendkívüli egyetemi tanár, az 
Újvidéki Egyetem Polgári Jogi Tanszékének oktatója -  
szintén indokolt okokból kifolyólag — ugyancsak nem 
tudott személyesen jelen lenni a tanácskozáson, de refe
rátumát a szervezőbizottságnak elküldte. Szalma pro
fesszorasszony kutatási területe a polgári eljárásjog. 
Tanulmányában a nem peres eljárásokban hozott 
határozatok jogerőhatásának kérdését vizsgálja, szerbi
ai és magyarországi tételes jogi. illetve európai össze
hasonlító! jogi szempontból. A professzorasszony 
értékes elemzése megmutatja, hogy a nemperes eljárá
sokban hozott bírósági határozatok nem rendelkeznek 
ugyanolyan jogerőhatással, mint a peres eljárásban ho
zott bírósági határozatok. A nemperes eljárásokban ho
zott határozatok ugyanis nem mindig fejtenek ki teljes 
alaki és anyagi jogerőhatást, az adott nem peres eljárás



történeti siemle

típusától, illetve az eljárásban megvitatott kérdés ter
mészetétől függően.

A természettudományi szekcióban kiemelkedő hazai 
kutatóink mutatták be aktuális kutatásaik eredményeit a 
mezőgazdaság, a környezetvédelem, a műszaki tudo
mányok. az élelmiszertechnológia és az orvostudomá
nyok területéről. Ebben a szekcióban a következő refe
rátumok szerepeltek: Dr. Molnár Imre: A világ élelmi
szerválsága, Dr. Kastori Rudolf, Maksimovic Ivana, 
Dorogházi Ottó: A nikkel szerepe a növények életfolya
matában, Dr. Kaszás Károly: Mindennapi környezet
védelmünk. Dr. Matijevics István: A mérnökképzés új 
kihívásai -  Internettel összekötött távoli laboratóri

umok, Dr. Mester Gyula: Robotizált intelligens 
otthonok, Dr. Nyers József: Multifunkcionális hőszi
vattyú, Dr. Könyves Tibor: A tejsavbaktériumok probi- 
otikus hatása, Dr. Faludy Ildikó: A Chlamydophila 
pneumoniae LcrE fehérjéje elleni immunválasz vizs
gálata egérmodellben és Biliczky László: Szent- 
Györgyi Albert elsőbbségi harca a C-vitaminért.

A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken -  2008 
elnevezésű tudományos tanácskozásra összesen 33 
referátum érkezett be, amelyeket a Társaság, mint eddig 
is, külön kötetben fog megjelentetni.

Dudás Attila

A világ 2008-ban megemlékezett a 40 évvel 
ezelőtti -  ellentmondásos, de történelmi-kultu
rális értelemben mindenképpen meghatározó je

lentőségű -  esztendő eseményeiről.
1968-ban -  Franciaországból kiindulva -  számos or

szágon tiltakozási hullám söpört végig, amelynek során 
a II. világháború utáni nyugati fogyasztói társadalom
ban felnövő, de azt hevesen támadó és reformokat kö
vetelő fiatal generáció adott hangot elégedetlenségének 
és változási igényének. Magyarország számára az 
1968-as események közül közvetlen élményt elsősor
ban az új gazdasági mechanizmus bevezetése és a prá
gai tavasz, illetve annak el- 
tiprása (s abban Magyaror
szág részvétele) jelentett.

1968 tavasza új fejezetet 
nyitott a politika, a kultúra 
történetében. Az események 
nyomán a mindennapi élet 
struktúrái megváltoztak, a 
hagyományos értékrendek 
kiüresedtek; az „ellenkul
túra" elképesztő sebesség
gel alakította ki saját struk
túráit és hatotta át a teljes 
társadalmat, hogy azután 
éppen ilyen meghökkentő 
gyorsasággal maga váljék a 
kultúrává, lefokozva és zá
rójelbe téve a korábbi kul
turális nyelvezeteket, egyút
tal azonban feladva ellen
jellegét. A lázadók mára 
zömében tisztes polgárokká 
szelídültek, s ma már ők töl
tenek be vezető tisztségeket.
„Az egész egy közös álom 
volt, részben siker, részben 
pedig kudarc. Politikai moz
galomként a diáklázadásnak nem volt jövője, de meg
teremtette a kulturális liberalizmus hatalmas lehető
ségeit" -  mondta Gilles Lipovetsky szociológus.

Tüntetés Párizsban. 1968

1968
-  Egy ellentmondásos év 
(újra)értelmezése

1968 értelmezése még napjainkban is heves vitákat 
kavar a tudomány, a politika és a kultúra berkeiben. 
Számos, ma is aktuális kérdés vár válaszra: miként 
mentek végbe ezek -  a tágan értelmezett közgondolko

dás szinte minden területét 
(a művészetektől a politikán 
keresztül a társadalom- sőt, 
a természettudományokig) 
átformáló -  változások; mi
ként alakult át a demokráci
áról, a tömegek szerepéről, 
az önrendelkezésről, az ál
lam és a civil szféra viszo
nyáról való közvélekedés? 
Miként váltak e folyamat 
örököseivé a kultúra műkö
déséről, szerepéről, milyen
ségéről vallott mai elképze
léseink? Ezek a kérdések a 
magyarországi konferenciá
kon is tág teret kaptak.

*  *  *

A  X X .  S z á z a d  I n t é z e t  é s  
a  K o n r a d  A d e n a u e r  A l a 
p í t v á n y  a Terror FIáza Mú
zeumban A dimenziók éve -  
1968 címmel rendezett ta
nácskozást, amelyen előadá
sok hangzottak el többek 

között arról, hogy cseh szemmel hogyan látták a ma
gyarok bevonulását Csehszlovákiába, milyen pozíciót 
foglalt el a Szovjetunió és a  többi szocialista ország a_


