
báné (PTE ÁJK) értékelvű megközelítést alkalmazott a 
magyar PTK-nak a házassági kötelékkel kapcsolatos 
rendelkezései kapcsán.

A Hivatalok, hivataltörténet és jogintézményi össze
függéseik szekciójában Prof. Dr. Dr. h.c. Gernot Ko- 
cher és Kajtár István elnökölt. Fazekas István (Magyar 
Országos Levéltár. Bécsi Levéltári delegátus) a magyar 
udvari kancellária 1526 és 1690 közötti személyzeti 
kérdéseit elemezte, majd Diana Duchonová (Szlovák 
Tudományos Akadémia Történeti Intézet) Esterházy 
Miklós nádor udvarának rendtartásáról, az udvari disz- 
ciplinizáció formáiról tartott előadást. Anna Fundárek 
(Szlovák Tudományos Akadémia Történeti Intézet) 
Pálffy Pál és Maximilian von Trauttmansdorff levele
zése alapján vizsgálta a 17. századi bécsi udvar hivata
li rendjét, belső hierarchiáját. Peres Zsuzsanna (PTE 
ÁJK) ugyanezen korszak osztrák és magyar arisztrok- 
ráciájának jogi kapcsolatrendszerét tárta fel. A szekció 
munkáját Wladyslaw Peksa (Jagelló Egyetem. Krakkó) 
előadása zárta, aki a földbirtokkal kapcsolatos modem 
koncepció 18-19. századi bevezetését a korabeli társa
dalmi változás egyik hajtóerejeként értékelte.

A péntek estét a konferencia résztvevői a villányi 
Keller-pincében töltötték, ahol a borkóstoló és a vacso

ra mellett további tervek születtek az egyetemek közöt
ti együttműködés lehetőségeire.

A szombati zárónapon a szekciók munkájáról Homo
ki-Nagy Mária. Srdan Sarkié, Prof. Dr. Dr. h.c. Gemot 
Kocher. Prof. Dr. Dr. h.c. Wilhelm Brauneder és Kajtár 
István tartott összefoglalót, majd a szervezők nevében 
Kajtár István intézett zárszót a megjelentekhez.

A konferenciát nagy létszámú regisztráció és rendkí
vüli szakmai érdeklődés jellemezte, amely megnyilvá
nult az egyes előadásokat követő kérdések és hozzá
szólások színvonalában és mennyiségében egyaránt. A 
szervezők szándéka szerint a konferencia anyaga még 
ebben az évben megjelenik, méghozzá szlovák-magyar 
közös szerkesztésben.

A konferenciát a Nemzetközi Visegrád Alap (Inter
national Visegrad Fund), a cseh. a magyar, a lengyel és 
a szlovák kormány megegyezése alapján 2000-ben lét
rejött alapítvány támogatta, mivel a konferencia célja -  
a szorosabb együttműködés fejlesztésének, a kölcsönös 
kötelékek megerősítésének és az országok európai in
tegrációjának támogatása -  végső soron összhangban 
áll az alapítványéval.

Jog

Falus Orsolya

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) -  
hazánk legrégebbi folyamatosan működő univer- 
sitasa -  2010-ben ünnepelte jogelődje, a nagy- 

szombati egyetem Pázmány Péter nevéhez fűződő ala
pításának 375., s mintegy „mellékjubileumként" az 
Eötvös Loránd név felvételének 60. évfordulóját. A 
2011-re is áthúzódó jubileumi tanévben az egyetem 
számos tudományos, kulturális és művészeti programot 
rendezett, amelyek között egyetemi, kari és tanszéki 
rendezvények, konferenciák, kiállítások, előadások, 
emlékezések, kulturális, művészeti és sportrendezvé-

A Pázmány Péter Tudományegyetem, il
letve Eötvös Loránd Tudományegyetem 

fejlődésének néhány sorsfordulója:
Magyarországon az első 

jelentős, máig működő ma
gyarországi egyetemet -  a 
katolikus vallás terjesztése 
és a nemzet méltóságának 
emelése érdekében -  1635. 
május 12-én alapította Páz
mány Péter esztergomi ér
sek Nagyszombat (ma Tma- 
va) városában, akkori egy
házi székhelyén és vezeté
sét a jezsuita rendre bízta.
II. Ferdinánd német-római 
császár 1635. október 8-i 
privilégiumlevelével elis-

AzELTE 
3 7 5 ., jubileumi 
évének eseményei
nyék. bálok stb. egyaránt szerepeltek. Az ünneplésből 
kivette részét a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és 
az új nagyszombati egyetem1 is. Az alábbiakban a leg
fontosabb jubiláris eseményekről számolunk be.2

merte Pázmány alapítását, s ugyanazon jogokkal ruházta fel. mint 
a kölni, bécsi, mainzi. ingolstadti. prágai, olmützi és grazi egyete
meket. Az egyetem ünnepélyes megnyitására 1635. november 13- 
án került sor. A kezdetben Teológiai (Hittudományi) és a Filozó
fiai (Bölcsészeti) fakultással működő universitas 1667. január 2- 
án jogi karral. 1769-ben orvosi fakultással egészült ki. Az immár

teljes szerkezetű klasszikus 
egyetemet a jezsuita rend 
1773. évi feloszlatása után, 
Mária Terézia királynő ren
deleté alapján. 1777-ben 
Nagyszombatból Buda vá
rosába. a királyi palotába, 
majd már mint királyi egye
temet II. József reformin
tézkedéseinek részeként 
1784-ben Pestre költöztet
ték. Az 1848:19. te .-a z  el
ső magyar egyetemi tör
vénycikk -  mint nemzeti 
intézményt a Vallás- és

Az egyelem fennállásának 300. évfordulója alkalmából 
kibocsátón ezüst 2 pengős érme elő- és hátlapja
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Jog
Közoktatásügyi Minisztérium fennhatósága alá helyezte, s ki
mondta a tanszabadságot. Az 1848-as reformok nyomán a pesti 
egyetem modern, autonóm oktatási központtá váll. Az osztrák ne
oabszolutizmus átmeneti korlátozó időszaka után, 1860-ban visz- 
szanyerte régi jogait, s az 1867. évi kiegyezést követően az egye
tem történetének legintenzívebben fejlődő szakasza kezdődött el. 
Elkészült a központi épület, az Egyetemi Könyvtár, valamint új 
tanulmányi és klinikai épületek sora. szaporodott a tanszékek szá
ma. s az egyetem Magyarország legfontosabb tudományos köz
pontjává nőtte ki magát. Neve 1921-től királyi magyar Pázmány 
Péter Tudományegyetem lett.

Az 1948-as baloldali fordulat után alapvetően megváltozott az 
egyetem szerkezete. 1949-ben a Bölcsészeti Karból (BTK) kiválva 
önállósult a Természettudományi Kar (TTK), 1950-ben állami uta
sításra elcsatolták az egyetemtől a Római Katolikus Hittudományi 
Fakultást. 1951 elején önálló egyetemmé vált az Orvostudományi 
Kar. 1950-ben az egyetem új neve Eötvös Loránd Tudományegye
tem lett. ugyanekkor megszüntették évszázados jogát a tudományos 
fokozatok adományozására. 1954-től önálló lett az ideológiai és” az 
orosz nyelvi képzést végző Lenin Intézet, s 1953-1956 között két- 
két kisebb karra bomlott fel a Természettudományi és a Bölcsészet
tudományi Kar. 1983-ban az egyetem Tanárképző Főiskolai Karral 
(TFK) egészült ki. Az 1980-as évek közepén kezdődött meg az új

Az „ELTE -  375" ünnepi programsorozat első je
lentős eseményeként 2010. március 3-án. az ELTE 
AJK Dísztermében tudományos konferenciát rendez
tek, amelynek fő témája az egyetemalapító Pázmány 
Péter, illetve az állam és az egyház kapcsolata volt. Hu- 
decz Ferenc rektor köszöntője után Szögi László fő
igazgató (ELTE Egyetemi Könyvtár) Az egyetemalapí- 
tó Pázmány, Király Miklós dékán (ELTE AJK) Az egy
házak és az Európai Unió, Kukorelli István egyetemi 
tanár (ELTE AJK) A- egyházügyi törvény (1990. évi 
IV. tv.) évfordulója. Paczolay Péter, az Alkotmánybíró
ság elnöke Az Amerikai Supreme Court és az állam
egyház kapcsolata, Antalóczy Péter egyetemi docens 
(KGRE) Az egyházalapítás joga és európai buktatói, 
Gellér Balázs egyetemi docens (ELTE AJK) Vallás és 
büntetőjog; kereszténység és büntetőjog ma Magyaror
szágon, Csehi Zoltán egyetemi decens (ELTE AJK) Ál
lam és vallási jog kollíziója magánjogi viszonyokban -  
az interperszonális kollíziós jog egyes kérdései, Simon 
István egyetemi docens (ELTE AJ K) Az egyház finan
szírozás struktúrája, Bitskey István akadémikus, egye
temi tanár (DE) Pázmány Péter, a barokk kultúra me
cénása, Szabó Péter egyetemi docens (ELTE BTK) 
Pázmány és az erdélyi fejedelmek. Török József egye
temi tanár (PPKE) Pázmány Péter és korának tudomá
nya, Hargittay Emil egyetemi tanár (PPKE) Pázmány 
irodalomtörténeti értékei, Beke Margit akadémiai dok
tor Pázmány kései hatása: a bécsi Pázmáneum a 19. 
században, Borsodi Csaba intézetigazgató (ELTE 
BTK) Jezsuita egyetemből királyi egyetem, Rácz Lajos 
egyetemi tanár (ELTE ÁJK) A prímások és a magyar 
közjog címmel tartott előadást.

Az Állam- és Jogtudományi Karon március 23-án. az 
Aula Magnában az Állam- és Jogelméleti Tanszék a 
Tradíció és progresszió. Állam- és jogbölcselet a Jogi 
Karon című konferenciával emlékezett az ELTE fenn
állásának 375., illetve a jogbölcselet-oktatás magyaror- 

— szági bevezetésének 250. évfordulójára. Előadást tar

lágymányosi egyetemi campus tervezése, majd építése. Az ELTE 
1993-ban visszanyerte a tudományos fokozatadás jogát. A szétta
golt egyetemi hálózat integrálása során 2000. január I -jétől az EL
TE részévé vált a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar 
(GYFK) és a Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar (TÓFK). A Sze
nátus döntése alapján a kél kar nevéből 2009. július I. napjától el
hagyták a ..főiskolai" jelzőt. Az Egyetemi Tanács 2001. február 12- 
i, majd 2002. március 4-i ülésén hozott határozatai nyomán a Ma
gyar Köztársaság Kormánya az ELTE karait megállapító korábbi 
jogszabályi rendelkezést módosítva létrehozta az Informatikai Kart. 
a Pedagógiai és Pszichológiai Kart és a Társadalomtudományi Kan. 
majd 2003. augusztus 31. napjával megszüntette a Tanárképző Fő
iskolai Kan. amelynek képzését a Bölcsészettudományi Kar. a Ter
mészettudományi Kar. az Informatikai Kar és a Pedagógiai és Pszi
chológiai Kar vette át. Az új karok 2003. szeptember l-jén kezdték 
meg működésüket. Az ELTE mára az ország legnépszerűbb, mo
dem. nemzetközileg megbecsült felsőoktatási intézménye, ahol a 
nyolc karon (Állam- és Jogtudományi Kar. Bölcsészettudományi 
Kar. Informatikai Kar. Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Társada
lomtudományi Kar. Természettudományi Kar. Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar. Tanító- és Óvóképző Kar) évente 32 000 
hallgatót oktat 1800 magasan képzett tanár és kutató. 2010 áprilisá
ban az ELTE elnyerte a kutatóegyetemi rangot.

tott Daragó Dénes (Társadalomtudományi és jogelmé
leti gondolkodás a 20. század elején). Szilágyi Péter 
(Pulszky Ágost). Balogh-Rosta Gergely (Közösség, tár
sadalom és állam). Zsidai Ágnes (Paradoxonok Pikler 
Gyula értékmentes jogszociológiájában), Pintér Beatrix 
(A weberi értékmentesség), Fleck Zoltán (Somló Bó
dog: Állami beavatkozás és szabadság). Pap Csaba (Ál
lami beavatkozás). Paczolay Péter (Moór Gyula axioló- 
giája). Koncsik Anita (Helyes jog és mesterséges intel
ligencia), Nagy Endre (A szocialista normalivizmus -  
Szabó Imre), Szmodis Jenő (Az esztétikum vonzásában. 
Peschka Vilmos jogfilozófiája Lukácstól a hermeneuti- 
káig). Boros László (A szociológiai oktatás megjelené
se az állam- és jogelméleti tanszéken). A konferenciát 
kerekasztal-beszélgetés zárta, amelynek táméja: Bibó a 
jogelméleti tanszéken.

A Természettudományi Kar március 24-25-én, az 
ELTE TTK Északi Épület Konferenciatermében tudo
mányos ülést tartott 375 éves az Egyetem-A természet- 
tudományos oktatás és kutatás jelene és jövője címmel. 
Michaletzky György dékán megnyitója után a Matema
tikai. a Kémiai, a Fizikai, a Földrajz- és Földtudományi, 
a Biológiai Intézet és a Környezettudományi Centrum 
képviseletében Laczkovich Miklós (A magyar matema
tika két óriása -  Fejér Lipót és Riesz Frigyes), Készéi 
Ernő (Az Eötvös-szabály. és azon túl -  Felületi feszült
séggel kapcsolatos kutatások Egyetemünkön Eötvös 
idejében és ma). Radnai Gyula (Jedlik Ányos és Eötvös 
Loránd egyetemi kinevezése), Nagy Balázs (Természet
földrajzi módszerekkel a klímaváltozások nyomában), 
Mindszenty Andrea (Klímatörténet és geológia), Szath- 
máry Eörs (A biológia néhány megválaszolatlan nagy 
kérdése), Faragó István (Hidrogén alapú tüzelőanyag
cellák). Horváth Ferenc (Lóczy Lajos: ecsetvonások a 
kiváló tanár és a világhírű földtudós portréjához). Si
mon Tibor (A biológia fejlődése egyetemünkön 1635- 
től 1990-ig). Császár Attila (A kvantumkémia harmadik 
korszaka), Perczel András (Racionális hatóanyag opti-



málása II típusú cukorbetegség kapcsán), Vicsek Tamás 
(Kollektív viselkedés), Katz Sándor (A részecskefizika 
mint videojáték?), Frei Zsolt (Gravitációs hullám -  aszt
rofizika). Kiss Ádám (Környezetünk jelene és jövője) 
és Weiszburg Tamás (Környezeti ásványtan: egy új tu
dományág születése) tartott előadást.

Az Állam- és Jogtudományi Kar Kari Doktori Tanácsa 
2010. április 23-án tartott ünnepi konferenciát az Egye
tem megalakulásának 375. évfordulója alkalmából. Ki
rály Miklós dékán és Gönc- 
zöl Katalin, a Kari Doktori 
Tanács elnöke megnyitója 
után a doktorandusz hallga
tók előadásai tematikus 
szekciókban hangzottak el 
(Agrárjogi, szövetkezeti jo
gi és munkajogi szekció; Al
kotmányjogi szekció; Bün
tetőjogi. büntető-eljárásjogi 
és kriminológiai szekció;
Jogelméleti, jogszociológiai 
és jogtörténeti szekció; Köz- 
igazgatási jogi és pénzügyi 
jogi szekció; Nemzetközi 
jogi és nemzetközi magán
jogi szekció; Magánjogi 
szekció; Politikatudományi 
szekció). Az előadók szép 
száma és a referátumok te
matikai sokszínűsége a szé
leskörű kari műhelymunká
ról. az oktatói-tudományos 
utánpótlás képzéséről, az új 
generáció elkötelezettségé
ről adott tanúbizonyságot.

A jubileum kiemelt köz
ponti rendezvényei az 
Egyetem 1635. évi alapítá
sának 375. évfordulóján, 
május 12—14-én zajlottak. Az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem IELTE) és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
iPPKE) Szenátusának május 12-i együttes ünnepi ülésén 
az állami és a tudományos élet vezetői mellett a magyar 
egyetemek és közel harminc külföldi egyetem képvise
lői gyűltek össze az ELTE Egyetem téri Aula Magnójá
ban. Hudecz Ferenc rektor megnyitó beszédében kiemel
te, hogy a Pázmány Péter által alapított intézmény és an
nak utódintézményei kiemelkedő helyet foglaltak, s fog
lalnak el ma is a nemzetközi tudományban, s az ELTE 
legfontosabb küldetése a nemzeti és az egyetemes kul
túra megőrzése és ápolása, olyan sokoldalúan művelt és 
toleráns hallgatók képzése, akik képviselik a humanitás 
értékeit, a szolidaritást, a szakmaiságot, keresik a kon
szenzust. tisztelik a különböző kultúrák értékeit. Az 
egyetem arra törekszik, hogy a társadalmi kihívásokra 
képes legyen válaszolni, gondozza a tehetségeket és „ér
tékalapú, hatékony kapcsolatot alakítson ki szűkebb és 
tágabb környezetében". A magas szintű innovatív fej
lesztések érdekében együttműködik a vállalkozói szférá

Az ELTE jubileumi szenátusi ülése 2010. május 12-én

Az egyetemtörténeti kiállítás megnyitója

val. a külföldi felsőoktatási és kutatóintézményekkel. Fo
dor György, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rekto
ra üdvözölte a két egyetem közös ünneplését; az ELTE 
és a PPKE múltját Pázmány Péter személye kapcsolja 
össze. Sólyom László köztársasági elnök köszöntőbe
szédében azt hangsúlyozta, hogy az egyetemek kiemelt 
feladata a tehetséggondozás, ahhoz azonban, hogy jó 
hallgatók legyenek, jó gimnáziumok és még inkább jó 
általános iskolák kellenek. Az egyetemek célja eredeti

leg ..teljes emberek” képzé
se volt: ma is ez lenne a leg
fontosabb. emellett ítélőké
pességet nevelni a hallga
tókba. Pálinkás József, a 
Magyar Tudományos Aka
démia elnöke a múlthoz va
ló kötődést emelte ki. hiszen 
a hitelesség érvényét az ál
landóság megbízhatósága 
adja. Az immár 375 éve fo
lyamatosan működő egyete
mi utódintézmények üzene
te: maradni és mozdulni, kö
tődni és újítani, megtartani 
és változtatni. ..A jelen tö
rekvéseinek gyökeret kell 
találni a múltban", mert „a 
hitelesség érvényét az állan
dóság megbízhatósága ad
ja”. Erdő Péter bíboros, prí
más, az esztergom-buda- 
pesti főegyházmegye érseke 
az 1635-ös egyetemalapítás
sal kapcsolatban a máig tar
tó folyamatosságot hangsú
lyozta, s szólt a középkori 
pécsi, óbudai, pozsonyi és a 
kolozsvári egyetemekről. 
Utalt arra, hogy a középkor

ban mindenütt latinul tanítottak, és a soknemzetiségű kö
zépkori Magyarországon „nagy volt a kísértés, hogy kül
földön tanuljanak a magyar diákok", ezt pedig nem tud
ták tartósan ellensúlyozni a magyarországi egyetemek. 
Ezért is emelte ki a bíboros-érsek a nyelvtanulás fontos
ságát, mert csak így felelhetünk meg az európai normák
nak. A magyarországi egyetemi oktatóknak, tudósoknak 
és a felsőoktatás hallgatóinak a kor kihívásainak megfe
lelően kettős erőfeszítést kell tenniük, mert magyarul és 
idegen nyelven is kell oktatniuk, illetve tanulniuk. A 
Pázmány Péter által alapított egyetem utódintézményei
re két fő feladat vár: versenyképesen kell részt venniük a 
nemzetközi tudomány művelésében, illetve meg kell 
őrizniük és tovább kell fejleszteniük a nemzeti kultúrá
ból azt. ami az egyetem hatáskörébe tartozik. Ez viszont 
azt jelenti, hogy egy magyar egyetemistának a nyugati 
átlagnál többet kell fáradoznia; mint Erdő Péter fogal
mazott. a kor kihívásaira „nekünk itt a Kárpát-medencé
ben ez látszik a kötelező válaszúinak". A társegyetemek 
részéről Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem rek-_



tora, valamint Szabó Gábor, a Magyar Rektori Konfe
rencia elnöke zárta a köszöntők sorát. Délután a meghí
vott egyetemek az Egyetem téri Aula Magnában köszön
tötték az ELTE-t.

A szenátusi ülést követően, az Egyetemi Könyvtár épü- 
letében Mezey Barna professzor, megválasztott rektor és 
Szögi László, az ELTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója 
nyitotta meg Az Eöt\’ös Loránd Tudományegyetem törté
nete -  1635-2010 című kiállítást. Ugyanekkor mutatták 
be a jubileumra készült rep
rezentatív kiadványt, Az 
Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem története képekben 
című könyvet.3

Az ünnepi év egyik kie
melt eseménye a Bölcsé
szettudományi Kar Trefort- 
kerti Campusán található 
Gólyavárban tartott. Az 
egyetem felelőssége a 21. 
században című május 13-i 
nemzetközi konferencia 
volt. Az egyetemek 21. szá
zadi rendeltetésének közös, 
nemzetközi szintű meghatározásáról, az új kihívásoknak 
való megfelelésről, a globalizáció és az információs for
radalom kérdéseire való érvényes válaszok megtalálásá
ról, az egyetemek -  a bolognai folyamat célja alapján az 
Európai Felsőoktatási Térségben és a tudásalapú társada
lomban betöltött -  szerepéről fejtették ki véleményüket 
az ELTE külföldi partneregyetemeinek képviselői, a tu
domány, a művészet és a politika kiemelkedő szereplői. 
Jósé Saramago köszöntőjét Carlos Reis fővédnök (Sara- 
mago Alapítvány) olvasta fel. majd Ferdinand Devínsky 
tiszteletbeli elnök (DRC), a pozsonyi Comenius Egyetem 
volt rektora Autonomy and Responsibility o f (Jniversity, 
Anuska Ferligoj egyetemi tanár (Ljubljanai Egyetem Tár
sadalomtudományi Kar) The next generations o f scholars 
must be better than us. Ferdinand Klein professor enieri- 
tus (Ludwigsburg-Tübingeni Egyetem) Heilpadagogi- 
sche Verantwortung für den Menschen mit Behinderung 
im Epochenumbruch. Kátai Imre professor emeritus 
(ELTE Informatikai Kar) Aj informatika várható fejlődé
se és következményei az oktatásban. Kroó Norbert, a Ma
gyar Tudományos Akadémia alelnöke, az ELTE díszdok
tora Gondolatok a tudás századáról tartott előadást. Ebéd 
után kerekasztal-beszélgetésre került sor. amelyen Rudas 
Tamás egyetemi tanár (ELTE Társadalomtudományi 
Kar) moderálása mellett Jean-Marc Rapp, a European 
University Association (EUA) elnöke. Guido Langouche. 
a Coimbra Group elnöke. Stavros A. Zenios. az Instituti- 
°nal NetWork of the Universities from the Capitals of Eu- 
rope elnöke és Hudecz Ferenc rektor vett részt. A tanács
kozás után az ELTE Bartók Béla Énekkara és Egyetemi 
Koncertzenekara adott hangversenyt az Egyetem téri 
templomban Kovács László Liszt-díjas, érdemes művész 
vezényletével.

A május 14-i díszdoktoravatáson az ELTE Tisztelet- 
— beli doktor (Doctor honoris causa) címet adományo

zott Jósé Saramago Nobel-díjas portugál írónak, illetve 
Tiszteletbeli doktor és professzor (Doctor et professor 
honoris causa) címet Anuska Ferligojnak. a Ljubljanai 
Egyetem Társadalomtudományi Kara statisztika pro
fesszorának, Ferdinand Kleinnek. a német nyelvű 
gyógypedagógia egyik legnevesebb képviselőjének, a 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar vendégprofesz- 
szorának. valamint Kátai Imre akadémikusnak, az In
formatikai Kar professor emeritusának. s átadták a Pro

Cultura Hungarica kitünte
tést René Roudaut-nak, 
Franciaország magyarorszá
gi nagykövetének.

Az Állam- és Jogtudomá
nyi Kar a jubileumra készí
tette el A jogi kar professzo
rainak hozzájárulása a ha
zai jogtudomány fejlő
déséhez 1667-1948 című 
kiállítást, amely az ÁJK elő
csarnokában, 2010. október 
18.-december 17. között 
volt látható.4

A Bölcsészettudományi 
Kar november (Létől nagyszabású rendezvénysorozattal 
emlékezett a nagyszombati egyetem 1635. november 
13-i első tanítási napjának 375. évfordulójára.5 Novem
ber 9-én A liturgikus gondolkodás alakzatai Pázmány 
Péter korában címmel konferenciát rendeztek a BTK 
Kari Tanácstermében, amelyen a téma legjobb hazai ku
tatói felekezeteket átfogó panorámában mutatták be a 
liturgia állapotait a korabeli Magyarországon, elemez
ték a „rítus" általános kérdéseit és a Pázmány által be
vezetett római („tridenti") rítust. A díszelőadásokat (Tö
rök József: Pázmány történelme. Mezei Balázs: Rí
tuskritika a kortárs vallásfdozófiában. Voigt Vilmos: 
Rítuskutatás a kortárs néprajzban és folklorisztikában) 
követően három nagy témakört jártak körül az előadók: 
„Pázmány Péter és a „tridenti rítus" (Déri Balázs: A Mo- 
numenta Ritualia Hungarica és a Pázmány előtti ma
gyarliturgia. Füzes Ádám: Külső vagy belső kényszer? 
-Pázmány indítékai a római rítus bevezetésére. Föld
vár/ Miklós István: A Pázmány-ritudle, Orlovszky Gé
za: Pázmány Péter Imádságoskönyve). „Az ellenállók: 
Zágráb és a pálosok” (Molnár Antal: Pázmány liturgi
kus reformja és Zágráb. Csomó Orsolya: Protestáló tra- 
dicionalisták -  a zágrábi történet. Lukács István: A hor- 
vát passióhagyomány, Gilányi Gabriella: Liturgikus re
form és zenei hagyomány a pálos rend XVIII. századi 
"gregorián” kóruskönyveiben), valamint „A liturgia 
kérdése a Pázmány korabeli protestantizmusban" (Fe- 
renczi Ilona: A magyar nyelvű gregoriánnal kialakulása 
Huszár Gál énekeskönyvétől az Eperjesi graduálig 
1574-1635. Fekete Csaba: Zsoltár vagy graduál 1636- 
ban es később. Koltai Kornélia: Félúton a protestáns és 
a zsidó liturgia közt: Péchi Simon szombatos bibliafor
dítása II634J). A programot az Egyetemi templomban 
latin nyelvű mise zárta, a hazánkban Pázmány Péter ál
tal bevezetett, ún. tridenti rítus szerint.
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Jog
November 10-11-én Facultas hnmota stabil -  az el

ső 375 év címen jubileumi tudományos konferenciát 
rendeztek a Kari Tanácsteremben. A konferencián a 
mai értelemben vett bölcsészettudományok együtt sze
repeltek a természettudományokkal, hiszen e tudo
mányszakok tanszékei egészen 1949-ig együtt alkották 
a filozófiai fakultást; olyan nagy természettudós pro
fesszoregyéniségek, mint Eötvös Loránd vagy Békésy 
György még a „közös" Bölcsészeti Kar keretei között 
tevékenykedtek. Az Egyetem 
múltjának egyes fejezeteit, em
lékeit a BTK és a TTK tanárai 
idézték fel előadásaikban -  ehe
lyütt csak az előadók és témájuk 
rögzítésére van helyünk: Hargit- 
tay Emil: 1635; Bertényi Iván: A 
Kar szimbólumai; Borsodi Csa
ba: Az egyetem első 375 éve;
Molnár Antal: Jezsuita egyetem- 
alapítások Európában és Ma
gyarországon a 16-17. század
ban; Horn Ildikó: Főúri hallga
tók a nagyszombati egyetemen;
G. Etényi Nóra: Nagyszombati egyetem és a nyilvános
ság a kora újkorban; Radnai Gyula: Bölcsész termé
szettudósok a 18. és a 19. században; Gángó Gábor: 
Eötvös József és barátai egyetemi éveiről, különös te
kintettel a politikatudományi képzésre; Fehér M. Ist
ván: Az egyetem önértelmezése Eötvös Loránd felfogá
sában', Kulcsár Szabó Ernő: Humán egyetemi örökség 
a kulturális materializmus terében: Készéi Ernő: Eöt
vös Loránd tudományos munkássága. Csak az az igazi 
tudomány, amely világra szól; Ritoók Zsigmond: A 
klasszika filológia Európában és Magyarországon a 
19. században; Náray-Szabó Gábor: Természettudomá
nyi tárgyú kéziratok az MTA Könyvtárában; Prokopp 
Mária: Az Academia lstropolitana; Kelényi György: Az 
egyetem Budán, Tüskés Anna: A Bölcsészettudományi 
Kar 17-18. századi történetének képi forrásai; Mészá
ros Orsolya: A kari Éremtár története és kincsei; We- 
iszburg Tamás: A természetrajz története és a termé
szetrajzi tárak kincsei (1774-1948); Balázs Géza: 
Nyelvi kultúra és nyelvtudomány a bölcsészettudomá
nyi kar négy évszázadában; Bollobás Enikő: Posztmo
dern paradigmaváltás az amerikanisztikában; Sarbu 
Aladár: Angol nyelv és irodalom; az anglisztika ma
gyarországi történetéből; Tarnói László: Egyetemünk 
226 éves Német Nyelv és Irodalom Tanszékének okta
tás- és tudománytörténeti korszakai; Inzelt György: Mit 
lettek az egyetemünk vegykonyhájában 375 év alatt?; 
Kázmér Miklós: Régészet és természettudomány -  
Margót vára Szíriában; Gábris Gyula: A földrajzokta
tás története a budapesti tudományegyetemen; Antal né 
Szabó Ágnes: A bölcsész tanárok képzésének hagyo
mányai; Mester Béla: A rendszeralkotás kényszerétől a 
filozófiatörténetig. Horváth Cyrill és tanítványa, Ale
xander Bernát, az egyetem két meghatározó professzo
ra; Mohay Tamás: A néprajzi képzés 150 éve Pázmány 
és Eötvös egyetemén; Szíj Enikő: Egyetemünk szerepe

a nyelvhasonlítás tudománnyá válásában; Nemes 
László: A hallgatói önkormányzat első 20 éve.

November 11-én bemutatták Az Eötvös Loránd Tu
dományegyetem Bölcsészettudományi Karának törté
nete képekben 1635-2010 (Borsodi Csaba és Tüskés 
Anna munkája),6 valamint Az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudo
mányi Intézetének éremgyűjteménye (szerzők: Kálnoki- 
Gyöngyössy Márton, Mészáros Orsolya, Tóth Csaba, 

Vida István) című könyveket. 
November 12-én délelőtt az 
ELTE Szenátusa Tiszteletbeli 
doktori címmel tüntette ki a 
költő és matematikus Jacques 
Roubaud-t, Tiszteletbeli doktori 
és professzori címet adományo
zott Vékás Lajosnak, az ELTE 
ÁJK professor emeritusának, 
Pölöskei Ferencnek, az ELTE 
BTK professor emeritusának, 
Peter Meusburgernek. a heidel- 
bergi Ruprecht-Karls-Univer- 
sitát szenior professzorának és 

Ahmed Hassan Zewailnek, a California Institute of 
Technology professzorának. Délután a Kar régi hagyo
mányt élesztett fel, amikor az ELTE nyolc karának egy
ségét kifejező összegyetemi fáklyás felvonulást tartot
tak: az egyetem vezetői, oktatói, dolgozói, hallgatói és 
alumnusai az Egyetem térről vonultak a Trefort-kertig. 
A Gólyavárban, az újonnan elnevezett Mária Terézia- 
teremben jubileumi kari ünnepségre kerül sor. Az EL
TE Bartók Béla Énekkarának és Egyetemi Koncertze
nekarának ünnepi hangversenyével vette kezdetét az 
ELTE Kulturális Hét. Ennek része volt a Színváltások 
Fesztiválja, az egyetemi színházak budapesti se
regszemléje, országos szakmai találkozója (november 
13-17. között). Az „Együttműködés” volt a témája az 
ELTE Tudósklub november 16-i programjának, a Mul
tidiszciplináris Műhelynek. Az ELTE Filmklubban az 
Egyetemet és történetét bemutató dokumentumfilmek 
mellett a hallgatók legfrissebb munkáiból válogattak. 
November 19-én az ELTE Szerb utcai Tanári Klubjá
ban, a fennállásának 250 éves évfordulóját ünneplő Ré
gészettudományi Intézet rendezésében, kamarakiállítás 
nyílt Képek a 250 éves régészettörténeti tanszék múlt
jából címmel. A Kulturális Hét programja az ELTE 
Néptáncegyüttes műsorával zárult.

Az ELTE Társadalomtudományi Kara (TÁtK) no
vember 25-én, a Lágymányosi Campuson nyílt nappal, 
az alapképzési szakok bemutatkozásával, karneváli 
ülésszakkal, kiállításokkal, koncertekkel, szakkollégiu
mi éjszakával, szerepjátékokkal, beszélgetésekkel em
lékezett a 375 éves jubileumra, egyúttal a Kar fennállá
sának hetedik évfordulójára.

Az „ELTE -  375” ünnepségsorozat szimbolikus záró
eseményeként 2011. május 13-án, az egyetem alapításá
nak évfordulóján rendezték meg a Pázmány-napot. Az 
ELTE Szenátusa ünnepi közgyűlést tartott az Aula Mag- 
nában. amelynek részeként az 1991 óta hagyománnyá.



vált tudományos Pázmány-előadást Vicsek Tamás, a 
Természettudományi Kar Biológiai Fizika Tanszék 
egyetemi tanára, a kutatóegyetemi projekt „Nagy adat
bázisokon alapuló hálózatok statisztikus fizikai modelle
zése, klaszterezése és dinamikája" kutatócsoport egyik 
vezetője tartotta A csoportos mozgás törvényszerűségei 
címmel. Az ünnepi közgyűlésen az ELTE díszdoktorává 
avatták Varga Lászlót, az Informatikai Kar professor 
emeritusát, Alexander Schrijvert. az amszterdami CWI 
és az Universiteit van Amsterdam professzorát, valamint 
Spyridon Vrellis professzort, a Hellén Nemzetközi és 
Külföldi Jogi Intézet igazgatóját -  utóbbiakat több mint 
két évtizedes szakmai kapcsolat fűzi az ELTE-hez. Az 
ünnepi közgyűlés estéjén az ELTE Eötvös Művészeti 
Együttese megtartotta hagyományos egyetemi születés- 
napi koncertjét az Egyetemi templomban.

* * *
Az ELTE alapításának 375. évfordulója alkalmából 

az Állami Pénzverő emlékérmet készített. A száz ezüst, 
és kétszáz bronz példányban kibocsátott érem előlapján 
Pázmány Péter és Eötvös Loránd arcképe látható, az 
arcképek körül a „Lux e praeterito lucens futura illumi- 
nat tempóra’ („A múlt fénye világítja meg a jövőt") 
felirat olvasható. A hátoldalon az ELTE címere kapott 
helyet. Az érem tervezője Kosa István, a Magyar Pénz
verő Zrt. fővésnöke.7

Az évfordulóra a Magyar Posta forgalmi bélyeget 
bocsátott ki, amellyel az ELTE 375 éves múltja és ha
gyományai előtt tiszteleg. A bélyegen az ELTE BTK 
épületének timpanonrészletéből és a rektori paedumból 
-  az egyetem egységét jelképező jogarból -  álló mon
tázs látható. A bélyeghez alkalmi boríték (rajta az egye
tem címere és jubileumi lógója. Eötvös Loránd portré
ja, továbbá alnyomatszerűen a bölcsészkari épület) és 
alkalmi postai pecsét is tartozik.

* * *
A nagyszombati egyetem másik jogutódja, a Páz

mány Péter Katolikus Egyetem ugyancsak egy éven át

ünnepelte alapításának 375. évfordulóját. A két egye
tem rektorának közös szándéknyilatkozata alapján a 
PPKE és az ELTE együtt emlékezett a jubileumra, 
amelynek kiemelt eseménye volt az ELTE és a PPKE 
Szenátusának május 12-i -  fentebb már ismertetett -  
együttes ünnepi ülése az Egyetem téri Aula Magnában.

A PPKE karai egy-egy jubileumi konferenciával em
lékeztek az alapító Pázmány Péter munkásságára és az 
egyetem múltjára.

2010. február 5-én, Esztergomban, a PPKE Vitéz Já
nos Karán rendeztek jubileumi konferenciát Pázmány 
hatása a pedagógiára címmel. Szuromi Sz. Anzelm 
O.Praem., a PPKE rektorhelyettese és Gaál Endre, a 
VJK dékánja megnyitója után Hoffmann Rózsa intézet- 
vezető egyetemi docens (PPKE BTK) A katolikus okta
tása múltban, jelenben, jövőben, Szabó Ferenc SJ Páz
mány Péter a népnevelő, Káfer István, a Szent Adal
bert Kutatócsoport vezetője Pázmány időszerűsége a 
szlovák oktatás ügyében, Kontsek Ildikó művészettör
ténész Pázmány Péter tárgyi emlékei és ábrázolásai 
Esztergomban címmel tartott előadást.

A PPKE Információs Technológiai Kara 2010. már
cius 3-án tartott ünnepi tanácskozást Pázmány hatása a 
természettudományokra. Pázmány víziója a tudomány
ról akkor, és annak egyik 21. századi megvalósulása -  
bionika címmel. Fodor György rektor és Nyékyné Ga- 
izier Judit, az ITK dékánja köszöntője után Roska Ta
más akadémikus, az ITK egyetemi tanára A számítás- 
technika új korszaka-kiloprocesszoros csípek. Hámori 
József akadémikus, az ITK kutatóprofesszora Mit tu
dott a 17. század embere az emberi agyról, Csurgay 
Árpád, akadémikus, az ITK egyetemi tanára Fizika a 
bionikában, Mátyus Péter, a Semmelweis Egyetem 
egyetemi tanára A gyógyszermolekula modellezés új ki
hívásai, Prószéky Gábor, az ITK egyetemi tanára Az 
információ akkor és most címmel tartott referátumot.

A PPKE Jog- és Államtudományi Karán 2010. már
cius 24-én tartott jubileumi konferencia témája: Páz-

A  Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
történetének főbb adatai

A z  1948. évi kommunista hatalomátvétel után a hatóságok 
állami intézkedéssel leválasztották az addig Pázmány Péter ne
vét viselő budapesti tudományegyetemről az Orvosi és a Hittu
dományi Kart (HTK), s létrehozták a mai Eötvös Loránd Tudo
mányegyetemet. A Magyar Katolikus Püspöki Kar (MKPK) a 
HTK-t Római Katolikus Központi Hittudományi Akadémia né
ven újraszervezte. A rendszerváltozás után, 1991 decemberében 
az MKPK hivatalosan kezdeményezte az Apostoli Szentszéknél 
a létrehozandó katolikus egyetem előzetes engedélyeztetését. A 
Római Katolikus Hittudományi Kar (Budapest) mellett a Ma
gyar Katolikus Püspöki Konferencia -  az Apostoli Szentszék 
Katolikus Nevelési Kongregációjának hozzájárulása birtokában 
-  1992. január 30-án kelt 46/1992 számú határozatával megala
pította a Bölcsészettudományi Kan (BTK. Piliscsaba-Klotildli- 
get). Az alapítást a Magyar Köztársaság Kormánya 1993. május 
25-én kell 1032/1993.sz. (V. 6.) Kormányhatározatával, a Páz
mány Péter Katolikus Egyelem elnevezési az Országgyűlés 
2/1993 számú (II. 4.) határozatával ismene el. s a PPKE-t beje

gyezte az államilag elismen egyetemek sorába (1032/1993, [V. 
6.] Korm. határozat). A Jog- és Államtudományi Kan (JÁK) a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1995. április 3-án kelt 
503/1995 számú határozatával hozta létre. Az Egyetemen belül 
a Hittudományi Kar és az Apostoli Szentszék 1996. november 
30-án kelt N.975/96 számú határozatával alapított Kánonjogi 
Posztgraduális Intézet egyházi fakultás jelleggel bír. A Magyar 
Katolikus Püspöki Kar 1998. június 24-én kelfl246/!998 számú 
határozatával alapított Információs Technológiai Kan a Magyar 
Köztársaság Kormánya 2001. július 20-án kelt 136/2001. számú 
Kormányrendeletével akkreditálta. A Vitéz János Kar, a korábbi 
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola 2008. január 
l-jén integrálódott az egyetembe. A PPKE Magyarországon ál
lamilag elismert egyházi egyetem, s ennek megfelelően állami
lag elismen diplomákat ad. 1999. március 25-én a Katolikus Ne
velés Kongregációjának N.l 151/98 számú határozatával szent
széki alapításúvá vált, és bekerült a világszerte működő nyolc- 
száz katolikus felsőoktatási intézményen belül a szentszéki ala
pítólevéllel rendelkező ötvenkét egyetem közé. A Szentszék ne
vében az Egyetem kormányzatának élén Erdő Péter bíboros, prí
más. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mint 
nagykancellár áll. Az öt karral működő egyetem hallgatói létszá
ma a levelező hallgatókkal együtt közel 9000 fő.
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mány hatása a magyar államiságra és jogra. Az egye
tem II. János Pái dísztermében Fodor György rektor és 
Schanda Balázs, a JÁK dékánjának megnyitója után a 
kar tanárai tartottak előadást: Szabó István egyetemi 
docens A magyar államiság és Pázmány Péter, Körösi 
István egyetemi docens Pázmány Péter gondolatai az 
emberről, magunk megismeréséről 
és a pedagógiáról, Frivaldszky Já
nos egyetemi docens Mit üzen ko
runk jogásza számára Pázmány 
igazságra tartó szillogisztikus érve
lési módja?, Varga Zsolt András 
egyetemi docens Pázmány és a köz
cselekvés mércéi, Jobbágyi Gábor 
egyetemi tanár Igazságosság a kö
zépkori magyar magánjogban és 
Pázmány Péter műveiben. Hársfai 
Katalin egyetemi docens A bíró 
alakja és a bíráskodási tevékenység 
az igazság fogalmának tükrében 
Pázmány műveiben, Schanda Ba
lázs egyetemi docens A felekezeti 
kérdés - tolerancia - vallásszabad
ság: Pázmány Péter korának üzenete. Botos Katalin 
egyetemi tanár Nemzetközi gazdasági fejlődés és az 
Egyház társadalmi tanítása, Andrási Dorottya egyete
mi docens Pázmány -  A hit és az oktatás összekapcso
lódása, Varga Győző egyetemi docens Jöjjön el a Te 
Országod itt a Földön is! címmel.

APPKE Bölcsészettudományi Kara 2010. április 14- 
én. a Piliscsaba-Klotildligeten lévő Stephaneum Audi
tórium Maximumában, illetve Pázmány-termében tar
totta meg ünneplő konferenciáját, Pázmány hatása a 
bölcsész- és társadalomtudományokra címmel. Fodor 
György rektor és Botos Máté dékán megnyitója után a 
kar oktatóinak alábbi előadásai hangzottak el: Hargit- 
tay Emil egyetemi tanár: Pázmány egyetemalapító le
vele, Gerstner Károly egyetemi docens: Pázmány hatá
sa a magyar nyelvre és nyelvtörténetre. Tusor Péter 
egyetemi docens: Pázmány a jezsuita érsek. Mezei Ba
lázs egyetemi tanár: Filozófia, bölcsészettudomány, ka- 
tolicivnus, Maczák Ibolya tudományos s.munkatárs: 
Pázmány hatása a 17-18. századi prédikációirodalom
ra. Bajáki Rita tudományos kutató és Dr. Bogár Judit 
egyetemi tanársegéd: Pázmány Imádságos könyvének

hutása, Marti Tibor doktorjelölt: Pázmány diplomáciai 
hatása (a spanyol kapcsolat), Varsányi Orsolya egye
temi tanársegéd: Pázmány és az iszlám.

A PPKE Hittudományi Kara a Papnövelde utcai 
Központi Szemináriumban, a Pázmány hatása a katoli
kus teológia művelésére című konferenciával ünnepelt.

Fodor György rektor megnyitója 
után díszdoktorrá avatták S. Em. a 
R. Zénón Grocholewskit. a Római 
Nevelési Kongregáció prefektusát, 
majd az alábbi előadásokra került 
sor: Rokay Zoltán egyetemi tanár: 
Die Philosophie Kurdinál Páz
mány's und das veranderte Welt- 
bild, Puskás Attila egyetemi tanár: 
Le caratteristiche della teológia di 
Pázmány Péter, Török József egye
temi tanár: Pázmány Péter és kora 
tudománya. Délután a Hittudomá
nyi Kar Könyvtárában megnyitot
ták a Pázmány alapította 375 éves 
egyetem című kiállítást, majd hálaa
dó szentmisét tartottak az Egyetemi

templomban.
A Pázmány-évet 2010. október 13-án, az Egyetem 

II. János Pál dísztermében tartott ünnepséggel zárta a 
PPKE. Az Egyetem rektora, szenátusa, professzorai, 
valamint az ELTE rektorának képviseletében jelen levő 
Seifert Tibor rektorhelyettes, a Semmelweis Egyetem 
rektora. Tulassay Tivadar, továbbá hallgatók és vendé
gek nagyszámú részvételével megtartott ünnepségen 
Fodor György rektor köszöntötte az egybegyűlteket, 
majd az öt karon oktató, kiemelt eredményeket felmu
tató oktatóknak -  Rózsa Huba, Kuminetz Géza (HTK), 
Jánokiné Újváry Zsuzsanna, Hegedűs Attila, Major Ba
lázs (BTK), Zlinszky János, Radnay József, Bándi 
Gyula (JÁK), Csurgay Árpád, Kovács Ferenc, Liposits 
Zsolt (ITK), Fazekas Sándorné, Homor Lajos, Tóth Já
nos (VJK) -  átadta az Egyetem kollektívájának elisme
rését kifejező Pázmány-plakettet. A kitüntetések átadá
sát két előadás követte: Roska Tamás: Szellemiség és 
elkötelezettség; Tulassay Tivadar: A magyar felsőokta
tás jövője.

Összeállította: É. L..

A Pázmány-plakett

Jegyzetek_____________ ____________________
1A jelenlegi nagyszombati egyetem ünnepi megemlékezéséről e 
számunk 84-85. oldalán olvasható Képessy Imre beszámolója.

• A beszámoló összeállításában elsősorban az ELTE és a PPKE 
központi és kari honlapjain megjelent információkat, beszámoló- 

_ kát. történeti összeállításokat használtuk fel.
' A könyvről Gosztonyi Gergely által készített recenzió e számunk 
61-64 oldalán olvasható.

4 A kiállításról beszámolót közlünk e számunk 85-87. oldalán.
5 A BTK jubileumi programjairól a kar 375 -  Történelem és Régészet az 

Eötvös Líráiul Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (2010. 
december) címmel elegáns kivitelű, színes kiadványt jelentetett meg.

6 Lásd Gosztonyi Gergely recenzióját e számunk 61-64. oldalán.
7 Az emlékérem fotója a Jogtörténeti Szemle 2010. évi 3. számának 

82. oldalán látható.
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