
Jog
Ahogyan halk szóval mondtad el a legfontosabb dol

gokat is. Nagyobb hatással, mint bárki, aki harsogott. 
Szerényen. Alázattal a másik ember érzelmei előtt. 
Értve és érezve a másikat.

Ahogyan ülsz a tanszéken a kis kerek asztal mellett 
és elegáns mosollyal nyugtázod a legvadabb vicceket 
is.

Az az izgalom, ahogyan cseréled a jazz és boogie 
lemezeket Ágival. Ahogy a Fenyő-koncertre készülsz.

Ahogy enni tudtál. Abban műértői élvezet és mű
vészet testesült meg.

Aztán később, a fájdalmon, a betegségen átütni pró
báló derű éveiben. Amikor már nehezedre esett mozog
ni. pedig láncoltál volna, fájdalom volt enni. pedig gur- 
mandkodtál volna.

Ezek a képek bennünk vannak, belénk égtek, hordoz
zuk magunkkal, és velünk fognak csak elmúlni.

De szerencséd is volt: olyat hagyhattál magad mö
gött. ami materiálisán maradandó: a Jogtörténeti 
Szemle, melyet szemünk láttára teremtettél, ott van a 
könyvtárak polcain, olvasható a digitális világhálón. Ez. 
már egy csöpp esély a hosszú léthez.

Tudod. Bélus, az egyes szám első személy azért 
rossz, mert nem ad lehetőséget a jelzők felsorolására.

Hogy néz az ki, hogy valakinek szemébe mondják, 
amiért szerelték: hogy jó ember volt. hogy barát volt, 
hogy nyitva volt a szíve. Ezeket igazán csak harmadik 
személyben lehet elmondani. Mátrai (persze, mert képes 
volt rá) művészi fortéllyal tett kísérletet az. élet tegező 
értékelésre. Hadd emeljek ki ebből egy kis részletet.

„Ember módra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden 
cselekedeted és szavad alján a szándék van: nem ártani 
az. embereknek. Ha megkísérled -  feltűnés és hiú szerep 
nélkül -  segíteni az embereknek. Néha csak azzal, hogy 
nem hallgatod el az egyszerű igazságokat. Néha csak 
azzal, hogy nem mondod tovább, amit mások hazud
nak. Néha csak azzal, hogy nem mondasz igent, amikor 
mindenki kiabál: 'Igen. igen!’ Egy életen át, követ
kezetesen. nem beleegyezni abba. ami az emberek ha
zugsága, nagyobb hősiesség, mint alkalmilag hangosan 
és mellveregetve tiltakozni ellene. A halálos ágyon 
csak akkor pihensz nyugodtan, ha mindennap, minden 
öntudatoddal az igazságot szolgáltad. Néha nagyon 
egyszerű és kicsinyes az igazság. De te ne válogass. 
Ennyi az élet értéke.”

Bélus. Te így teltél. Ezért volt köztünk a helyed. 
Köszönjük.

Mezey Barna
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• 2010. április 8-án, az. ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar Kari Tanácstermében került sor a kari kiad
ványok tavaszi bemutatójára. Gellér Balázs A magyar 
büntetőjog tankönyve I. Általános tanok című 
tankönyvét Bárd Károly egyetemi tanár. Hoffman 
István Önkormányzati közszolgáltatások szervezése és 
igazgatása. Az elmélet és a gyakorlat tükrében című 
monográfiáját Fazekas Marianna tanszékvezető habi
litált egyetemi docens. Zsidai Ágnes Jogbölcseleti 
torzó. Bibó István jogbölcseleti írásainak rekonstruk
ciója című könyvét Nagy Endre egyetemi tanár, Filó 
Mihály Az. eutanázia a büntetőjogi gondolkodásban 
című kötetét Tóth Mihály tanszékvezető egyetemi 
tanár, a Jakab András szerkesztésében készült. Az 
alkotmány kommentárja című kötetet Dezső Márta 
tanszékvezető egyetemi tanár, Hamza Gábor Entste- 
liung und Entwicklung dér modernen Privatrechtsord- 
nungen und die römischrechtliche Tradition című 
monográfiáját Nótári Tamás habilitált egyetemi 
docens mutatta be.

•2010. április 9-én, az ELTE Bölcsészettudományi 
Kar Történeti Intézetének Könyvtárában, a Magyar 
Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozatának 
szervezésében Borsodi Csaba tartott előadást Egyházi 
levéltárügy Magyarországon címmel.

•2010. április 21-én, az Országos Rendőr-főkapi
tányság Auditóriumában, a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság és az 
Országos Rendőr-főkapitányság Szóvivői iroda 
szervezésében, a „Rendőrség Napja" rendezvény-

HÍREK
sorozathoz kapcsolódóan rendezték meg a Titkos- 
rendőrség Magyarországon, 1785-1990 című konfe
renciát. Bencze József r. altábornagy, országos ren
dőrfőkapitány megnyitója után Csóka Ferenc (Titkos
rendőrség kérdése Magyarországon, 1785-1825). 
Soós István (József nádor rendőri megfigyelése, 
1805-1825), Pajkossy Gábor (Sedlnilzky magyar- 
országi hálózata 1848 előestéjén), Urbán Aladár 
(Levélellenőrzés 1848-ban), Deák Ágnes (Állam- 
rendőrség Magyarországon, 1849-1867), Ress Imre 
(Andrássy Gyula külügyminiszter és a hírszolgálat 
átalakítása, 1871-1879), Csóka Györgyi (Magyar 
elhárítás, 1878-1918), Varga Krisztián (Baloldaliak 
megfigyelés alatt, 1919-1945), Néma Sándor (Győri 
rendőrség a hungarista tisztviselők ellen. 1938-1944), 
Müller Rolf (A politikai rendőrség megszervezése, 
1945-1946), Takács Tibor (A Belügyminisztérium 
Politikai Nyomozó Főosztálya, 1957-1962), Varga 
Attila (A Belügyminisztérium III. Főcsoportfő
nöksége) tartott előadást.

• 2010. április 23-án, az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, az ELTE 
ÁJK Doktori Tanácsa (KDT) szervezésében került sor 
az ELTE megalakulásának 375. évfordulója alkal
mából rendezett ünnepi konferenciára. Király Miklós 
dékán és Gönczöl Katalin, a KDT elnöke megnyitója 
után doktorandusz hallgatók az Agrárjogi, szövet-



kezeti jogi és munkajogi, az. Alkotmányjogi, a Bün
tetőjogi, büntető-eljárásjogi és kriminológiai, a Jog
elméleti. jogszociológiai és jogtörténeti, a Közigaz
gatási jogi és pénzügyi jogi, a Nemzetközi jogi és 
nemzetközi magánjogi, a Magánjogi és a Politikatu
dományi szekcióban tartották meg előadásaikat.

2010. április 29-én, az. ELTE Állam- és Jogtudo
mányi Kar Tanácstermében, a FI.TF. ÁJK és a Ma
gyar Jogász Egylet Jogtörténeti Szakosztálya rende
zésében Kengyel Miklós egyetemi tanár Hársfától az 
igazságügyi palotá
kig -  az igazságszol
gáltatás kultúrtörté
nete címmel tartott 
előadást. (Az. előa
dásról beszámoló ol
vasható e számunk 
78-79. oldalán.)

2010. április 30-án,
az ELTE Bölcsé
szettudományi Kar D 
épület tanácstermé
ben. a Történeti Kol
légium és a Roma- 
versitas Alapítvány Türelmetlenség -  Hatalom -  
Történelem címmel rendezett konferenciát. Előadást 
tartott Dupcsik Csaba (MTA Szociológiai Kutatóinté
zet -  Said és a köpönyege. Az „orientalizmus" és a ro
kon irányzatok alkalmazhatósága „a másokról" alko
tott kép elemzése kapcsán). Orsós Julianna (PTE BTK
-  Augcnspicgcl. Tolerancia és gyakorlatiasság fél év
ezreddel ezelőtt az Alpoktól északra), Gaál-Kántor 
György (ELTE BTK -  A „cigánykérdés" megalkotása 
adánosi rablógyilkosság sajtóvisszhangjában). Bolgár 
Dániel (ELTE BTK -  Ököl és toll. Azonosítási játék 
az. államvédelemnél). Havas Gábor (MTA Szocioló
giai Kutatóintézet) -  A romák és az „agrárium"), 
Tolrnár Bálint (ELTE BTK -  A köz.(ös)ség határai. 
Politika, lokalitás és társadalmi konfliktusok az. 1945- 
ös földosztás idején). Galambos Péter (ELTE BTK -  
Hatvannyolc és a magyarországi szlovákok), Péter 
Mónika (ME BTK -  A miskolci gettóügy).

2010. május 6-án, az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Karának Kari Tanácstermében Prof. Dr. Aido Pel- 
rucci, a Pisai Egyetem nyilvános rendes egyetemi ta
nára tartott előadást A római kereskedelmi jog néhány 
kérdése (Alcuni aspetti dél diritto commerciale ro- 
mano) címmel.

2010. május 11-én, a szekszárdi Belvárosi Kávé
házban Varga István tanszékvezető egyetemi tanár, az 
ELTE ÁJK dékánhelyettese, Mezey Barna, az ELTE 
ÁJK tanszékvezető egyetemi tanára és Nagy Janka 
Teodóra, a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar inté
zetigazgató főiskolai tanára mulatta be a Jogi néprajz.
-  Jogi kultúrtörténet című tanulmánykötetet.

• 2010. május 12-én, annak a napnak 375. évfordu
lóján, amikor Pázmány Péter Nagyszombatban aláír
ta az általa létesített jezsuita egyetem alapítólevelét 
(1635. május 12.), az. Eötvös Loránd Tudományegye
tem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ünnepi 
szenátusi ülést tartott az. ELTE ÁJK épületében lévő 
Aula Magnában. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora és 
Fodor György, a PPKE rektora megnyitója, illetve 
Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke. Erdő 
Péter bíboros, prímás, Esztergoni-budapesti érsek. 
Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia

elnöke, Tulassay Tiva
dar, a Semmelweis 
Egyetem rektora. Sza
bó Gábor, a Magyar 
Rektori Konferencia 
elnöke köszöntője után 
az Egyetemi Könyvtár 
Dísztermében Mezey 
Barna, az. ELTE Ál
lam- és Jogtudományi 
Kar Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszéké
nek professzora, meg
választott rektor és 
Szögi László, az ELTE 

Egyetemi Könyvtár főigazgatója megnyitotta Az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem története -  
1635-2010 című kiállítást, és bemutatták Az. Eötvös 
Loránd Tudományegyetem története képekben című 
könyvet. -  A:. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
története 1635-2010. 375 éves az. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem című kiállítás rövid áttekintést 
nyújt az egyetem történetéről, szervezetének változá
sairól, a diákok életéről. A kiállítás hét korszakra 
tagolja az. intézmény történetét. Ezeken belül írásos 
és tárgyi emlékek segítségével idézi fel a legfon
tosabb eseményeket. Bemutatja az univerzitás alapí
tólevelét. a Mária Terézia által Budára költöztetett 
egyetem nagypecsétjét, az. 1817. évben készíttetett 
egyetemi zászló másolatát, az 1848-as kari tipáriu- 
mokat, a Ferenc József aláírását is tartalmazó em
lékkönyvet, látható index és diákigazolvány az 
1920-1930-as évekből, az 1985-ös jubileum alkal
mából a Művelődésügyi Minisztérium által az egye
temnek adott díszoklevél.

• 2010. május 13-án, az ELTE 375. jubileumi évének 
rendezvényeként Az. egyetem felelőssége a XXL 
században címmel nemzetközi konferenciát tartottak 
az. ELTE Bölcsészettudományi Karán, a Gólyavárban. 
Hudecz Ferenc megnyitója és Jósé Saramago köszön
tőjének felolvasása után Ferdinand Devínsky tisztelet
beli elnök (DRC). a pozsonyi Comenius Egyetem volt 
rektora (Autonomy and Responsibility of University), 
Anuska Ferligoj, a Ljubljanai Egyetem Társadalom
tudományi Karának egyetemi tanára (The next gene- 
rations of scholars must be betler than us), Ferdinand 
Klein, a Ludwigsburg-Tübingen Egyetem professor
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emerilusa, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Kar vendégprofesszora (Heilpadagogische Verant- 
wortung für den Menschcn mit Behinderung im 
Epochenumbruch), Kátai Imre, az ELTE Informatikai 
Kar professor emeritusa (Az informatika várható 
fejlődése és következményei az oktatásban), Kroó 
Norbert, a Magyar Tudományos Akadémia alclnöke, 
az ELTE díszdoktora (Gondolatok a tudás századáról) 
tartott előadást. A programot kerekasztal-beszélgelés 
és az Egyetemi Templomban az ELTE Bartók Béla 
Énekkar és Egyetemi Koncertzenekar koncertje zárta.

• 2010. május 20-án, az MTA Székházának Felolvasó
termében, Magánjogi kódextervezetek és a római jogi 
tradíció címmel tartotta meg székfoglaló előadását 
Hamza Gábor, az MTA rendes tagja.

• 2010. május 25-én, az ELTE Bölcsészettudományi 
Kar Kari Tanácstermében Kövér György egyetemi 
docens A tiszaeszlári dráma olvasatai címmel tartott 
előadást.

• 2010. május 27-én, a Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának Tanácstermében 
került sor Nánási László A magyar királyi ügyészség 
története 1711-1945 című PhD-értekezésének nyil
vános vitájára. (Az eseményről részletesebb beszá
moló olvasható folyóiratunk 74-76. oldalán.)

• 2010. május 28-án, az ELTE Történettudományi 
Intézet Könyvtárában, a Magyar Történelmi Társulat 
Egyháztörténeti Tagozata és a Miskolci Egyetem 
Történettudományi Intézetének szervezésében került 
sor a Bűn, bűnlwdés, büntetés című konferenciára. 
Előadást tartott Szűcs Ferenc (Bűn. bűnhődés, bün
tetés a nyugati kereszténység kiengesztelődés és meg- 
igazulás tanában), Bubnó Hedvig (Bűnök és erények 
harcának egy irodalmi és egy ikonográfiái példája a 
kora középkorból. Prudentius Psychomachiája és 
Cluny oszlopai), Horváth Emőke (Hermenegild bűne: 
a megtérés). Erdélyi Gabriella (Aperite portás justiti- 
ae: bűnbocsánatkérő magyarok a Pápai Kúriában, 
15-16. század). Őze Sándor („Bűneiért bünteti Isten a 
magyar népet". Egy 16. századi bibliai párhuzam 
vizsgálata), Balogh Judit (Bűnök és büntetések a kora 
újkori székely társadalomban), Kiss Réka (Egyházi 
kontroll - egyházi fegyelmezés a kora újkorban, egy 
erdélyi református egyházmegye gyakorlatában), 
Szigeti Jenő (A református egyházfegyelem a 18. 
században), Semsey Viktória (Képzelet és valóság: az 
inkvizícióról Goya képei alapján). •

• 2010. június 2-án, a Politikatörténeti Intézet konfe
renciatermében és könyvtárában rendezték meg a Ve
szély, veszteség, trauma. Magyarország 1919-1920

című tudományos konferenciát. Előadást tartott Hajdú 
Tibor (Meddig lehetett volna megvédeni Magyaror
szág integritását?), Pritz Pál (Kun Béla után -  Horthy 
Miklós előtt. Magyarország és az antant 1919 nya
rán), Varga Lajos (Forradalom és ellenforradalmak 
1918— 1919-ben), Ormos Mária (Értelmiség-veszteség 
1919 után), Egry Gábor (Közvetlen demokrácia, nem
zeti forradalom). Konok Péter (Az erőszak kérdései 
1919/1920-ban), Bánki Éva (Az irodalmi emlékezet: 
az 1918-1920-as Magyarország ábrázolása magyar 
regényekben), Kelecsényi László (Az első világhábo
rú magyar filmeken), Balázs Eszter (Az újabb nem
zetközi történetírás a háborúból való „kimenésről"). A 
konferencia alkalmából Mucsi Ferenc mutatta be Var
ga Lajos: Háború, forradalom, szociáldemokrácia 
Magyarországon 1914-1919. március című új kötetét 
(Budapest, Napvilág Kiadó, 2010).

• 2010. június 3-4-én, az ELTE Történeti Intézetének 
Könyvtárában Doktorandusz Konferenciát rendeztek 
a Jelenkori Magyar Történeti Doktori Program 
keretében, Visszatekintés a 19-20. századra címmel. 
Az előadások különböző témakörök (Kultúrtörténeti 
kitekintés: A dualizmus törvényei közül; A dualista 
politikai rendszer több szemszögből; A 19. század 
első fele; A Horthy-korszak; Külpolitika és belpoliti
ka határán; Egyháztörténet; 1945 után) köré csoporto
sultak. Jogtörténeti témájú vagy vonatkozású előadást 
tartott többek között: Vér Eszter Virág (A közigaz
gatási bizottságok felállítását megelőző intézke
dések), Szarvas Krisztina (Egy magyar válóper mar
gójára... Az 1894. évi törvény társadalmi tükre). 
Anka László (Apponyi Albert kultuszminiszter kon- 
gruatörvénye), Tóth-Barbalics Veronika (A főrendi
ház élethossziglan kinevezett tagjai). Csik Tamás (Az 
1905-ös választások Magyarországon), Dombóvári 
Ádám (Szabolcs vármegye a megyei választások és 
kihágások szabályozásáról, 1830-1844), Bern Andrea 
(Dinasztiaalapítási kísérlet, vagy konzervatív kiút
keresés? -  a kormányzóhelyettesi tisztség elvi és poli
tikai háttere), Szécsényi András (Egyetemi és főisko
lai munkatáborok Magyarországon 1935-1939), 
Tófalvi Zoltán (A 10 év szigorított fegyházbüntetésre 
ítélt Csiha Kálmán erdélyi református püspök 
követési és megfigyelési dossziéi, avagy: a kompro
misszum határai), Wirthné Diera Bernadett („Fekete 
hollók” a Szentimrevárosban. Hitoktatás vagy állam
ellenes szervezkedés?), Berki Imre (Visszapillantás 
egy megszűnt rendvédelmi szervezetre, a Határőr
ségre).

• 2010. június 8-án, az ELTE Bölcsészettudományi 
Kar Kari Tanácstermében Jeszenszky Géza egyetemi 
magántanár (Corvinus Egyetem) Nagy Britannia és 
Trianon címmel tartott előadást.
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