
ként és a mintegy 50 szervezeti egységet összefogó 
egyetemi központi könyvtárként is meg kell felelnie, 
Szögi László főigazgatósága alatt jelentkezett. Most 
egyszerre kell az infokommunikáció keltette hullámra 
felülni és lendületét kihasználva a könyvtár kapuit mi
nél szélesebbre tárni, ugyanakkor e hullámnak ellen 
tartva az új generációkat (az e hullámon felnőtt „net- 
babyket”) a nyomtatott betű szeretetére kapatni, tovább
adva számukra az olvasás felszabadító élményét, 
amelynek során múlt és jövő egy csendes, könyvszag- 
lengte sarokban egybeolvad az olvasó előtt.

Az internet eszköz, veszélyes üzem, mint a gépko
csi, amely megkönnyíti az életet, de függővé is tehet. A 
könyvtár több évszázados köteteit szemlélve válik vilá
gossá az elektronika uralta világ sebezhetősége. E kó
dexek többszáz éven át túléltek minden pusztulást, s 
bár alkotójuk már a föld alatt pihen, rajtuk keresztül to
vábbra is üzen más korokba, új nemzedékeknek, hatá
ron innen és túl. Ehhez képest ma elég egy áramszünet 
vagy egy vírus, s a szószedet, de az életmű is végleg el
tűnik. Virtuális és való világ egyszerre van tehát itt je
len, s a könyvtár így köt össze múltat jelennel, jövővel, 
egykori és mostani generációkat egymással. „Lehető
ség és felelősség” -  sugallhatná a most megújuló, mo
dern, integrált könyvtári rendszert bevezető könyvtár 
új jelmondata, összefoglalva mindazon kihívásokat,

amelyek a következő kerek évfordulóig eléje és az 
egyetem elé is tornyosulnak.

Ünnep a Könyvtárban. Az évfordulós megemlékezé
sen a köszöntőket hallgatva egyszerre tekinthettek visz- 
sza és előre a tudományos élet képviselői a Díszterem
ben. Díszes könyvek vették őket körbe, emlékeztetve 
az elődök bőkezűségére, közügyekért való lelkesedésé
re, freskók tekintettek le rájuk a falakról, jól példázva a 
tudomány és tudás egykori helyét és megbecsültségét a 
hétköznapokban. Valódi ünnep volt ez a „könyvek 
ódon csarnokában”. Főhajtás az eddigi eredmények 
előtt és erőgyűjtés az új kihívásokhoz.

A könyvtár alapításának 450. évfordulója alkalmá
ból 2011. március 1-én rendezett ünnepségen beszédet 
mondott Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora, Dr. Réthe
lyi Miklós miniszter, Forrai Tamás Gergely, a Jezsuita 
Rend Magyarországi Tartományfőnöke, Tarlós István 
főpolgármester és Dr. Szögi László, az Egyetemi Könyv
tár főigazgatója. Az ünnepség az egykori könyvtárosok 
emlékezetét őrző emléktábla leleplezésével zárult. Az 
Egyetemi Könyvtár által az évforduló alkalmából rende
zett kiállítás (Cimelia, rendezte: Dr. Knapp Éva) 2011. 
március hónapban megtekinthető a Könyvpalotában, és 
hamarosan megjelenik az ünnepi jubileumi évkönyv is.

Domaniczky Endre

Megemlékezés 
Bónis György halálának  

25 . évfordulójáról
„Mit jelent az örökkévalóság?” 
-  a néhai jogtörténész-profesz- 
szor lányának, Bónis Gabriellá
nak szavainál találóbb mottót 
nem is találhatnék az édesapja, 
a magyar jogtörténetírás egyik 
legnagyobb alakja emlékére 
szentelt megemlékezésnek.

2010. október 25-én, a dél
utáni órákban gyűltünk össze a 
Fiumei úti temető kápolnájában, 
ahol a családtagok, illetve a ro
konok üdvözöltek minket, meg

köszönve, hogy időt szakítottunk az eseményre. Az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudo
mányi Kara részéről Vékás Lajos professzor, Horváth 
Attila és Rácz Lajos docens, valamint Barna Attila je
lent meg, míg a Szegedi Tudományegyetemről Balogh 
Elemér professzor, alkotmánybíró jött el.

A megemlékezés kezdetén Bónis György lánya, Bó- 
__nis Gabriella szólalt fel, s a beszámolóm kezdetén is 
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idézett kérdés feltétele után megköszönte jelenlétünket 
és kiemelte: nagyon hálás azért, hogy sokan azok kö
zül, akik nem tudtak eljönni, levélben vagy telefonon 
jeleztek vissza, bizonyítva, hogy édesapja emléke nem 
merült feledésbe. A néhány alkalommal zenével, ének
kel megszakított beszédében külön kitért édesanyjára, 
akinek megkerülhetetlenül fontos szerepe volt abban, 
hogy az életmű létrejöhessen, amelynek ismerete mára 
minden jogtörténész számára alapvető fontosságú.

Művein túl eddig nem nagyon ismertem Professzor 
Urat, így számomra különösen megindító volt életéről 
hallani, amely nem volt viszontagságoktól mentes. Bó
nis Gabriella egy, a szakmában és a közéletben megal
kuvást nem tűrő, elveihez a végsőkig ragaszkodó em
berként jellemezte édesapját, aki ugyanakkor egy rend
kívül nyitott, sokat mosolygó, viccelődő és családját 
feltétlenül szerető ember is volt, noha erről az oldaláról 
nyilván kevesen ismerték. Egyetemi oktatói pályáját 
Szegeden kezdte, majd a második bécsi döntést kö
vetően Kolozsvárra ment tanítani, ahonnan a második 
világháborút követően vissza kellett térnie Szegedre, 
ott tanított egészen 1957-ig. Az 1956-os forradalom le
verését követően az azzal szimpatizáló oktatónak még 
megengedték azt, hogy az általa tanított évfolyamot le
vizsgáztathassa, ezt követően azonban fegyelmi eljárás 
keretében eltávolították az egyetemről. Ettől kezdve 
Budapesten, levéltárban dolgozott.

Ezt követően Balogh Elemér vette át a szót, aki az
zal kezdte beszédét, hogy fiatal oktatóként, amikor

Bónis György



megismerkedett Bónis György műveivel, rengetegszer 
gondolt arra, hogy bárcsak lehetősége lett volna leülni 
vele és beszélgetni, kikérni a véleményét.

Évekkel később jött számára a hír, hogy Bónis 
György elhunyt. Teljesen megdöbbent a ténytől, hogy 
a néhai professzort annyira a háttérbe sikerült szorítani, 
hogy még a szakmaibeliek sem tudták róla, egyáltalán 
életben van-e még. Nagyon sajnálta, hogy azt az em

bert, akit művei által oly sokra becsült, nem volt le
hetősége megismerni.

A beszédeket követően elsétáltunk Bónis György és 
felesége sírjához, ahol mindannyian néma csendben 
emlékeztünk meg róla. Ezt rövid búcsúzás követte, s 
Bónis Gabriella még egyszer hálásan megköszönte je
lenlétünket.

Képessy Imre
Bónis György

(Budapest, 1914. január 5. -  Budapest. 1985. november 6.): 
jogász, jogtörténész, egyetemi tanár, levéltáros.

1931 és 1935 között a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem 
Jog- és Államtudományi Karán folytatta tanulmányait, ahol 1936- 
ban jogi doktorátust szerzett „Sub auspiciis" kitüntetéssel. 1936- 
1937-ben a London School of Economics and Polilical Sciences 
ösztöndíjasa volt. 1940-ben rendkívüli egyetemi tanárrá nevezték 
ki az akkor néhány évre ismét Magyarországhoz tartozó Kolozsvá
ri Egyetemre, röviddel azt követően, hogy Budapesten egyetemi 
magántanárrá habilitálták. 1947-ben a román hatóságok kiutasítot
ták Kolozsvárról, ezután került a Szegedi Tudományegyetem Ma
gyar és Egyetemes Jogtörténeti Tanszékére mint tanszékvezető 
egyetemi tanár. E tisztségét 1957-ig töltötte be. miközben 1955-ben 
a jogi kar dékánhelyettese is volt. 1952-ben az állam- és jogtudo
mány kandidátusa, 1969-ben doktora lett. Az 1956-os forradalom 
és szabadságharcban való részvétele miatt egyetemi tanári tisztsé
gétől megfosztották. 1957-től 1974. évi nyugállományba vonulásá
ig a Fővárosi Levéltár munkatársaként, majd osztályvezetőjeként 
dolgozott.

Fő kutatási területe a 18. századi jogtörténet volt. Nevéhez 
fűződik az első magyar büntetőjogi kodifikációs kísérlet (1712) fel
fedezése. a magyar hűbériség és rendiség nyugat-európai összefüg
géseinek feltárása, a ius commune magyarországi és erdélyi törté
netének első német nyelven megjelent összefoglalása, valamint a

magyar törvények kritikai kiadása (Decreia Regni Hungáriáé). Jog- 
történeti és történettudományi munkái mellett néprajztörténeti kuta
tásokkal is foglalkozott. Tagja volt az Európai Történettudományi 
Akadémiának.

Fő művei:
A magyar büntetőtörvénykönyv első javaslata 1712-ben (Az An

gyal szeminárium kiadványai 26. Budapest. 1934); A bírósági szer- 
vezet megújítása III. Károly korában (Budapest, 1935); Hűbériség 
és rendiség a középkori magyar jogban (Kolozsvár, 1947); Haj
nóczy József (Budapest, 1954); Egyetemes állam- és jogtörténet. 
Sarlós Mártonnal (Budapest, 1957); Buda és Pest bírósági gyakor
lata a török kiűzése után, 1686-1708 (Budapest, 1962); Einfliisse 
des römischen Rechts in Ungarn (Ius Romanum Medii Aevi V. 10., 
Mediolani, 1964); A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyaror
szágon (Budapest. 1971); A jogtudó értelmiség a középkori Nyugat- 
és Közép-Eurápában (Budapest. 1972); Középkori jogunk elemei 
(Budapest. 1972); Decreta Regni Hungáriáé. 1301-1457. Collecti- 
onem manuscriptam Francisci Dőry additamentis auxerunt, com- 
mentariis notisque illustraverunt Georgius Bónis, Vera Bácskai 
(Budapest, 1976); Decreta regni Hungáriáé. 1458-1490. Érszegi 
Gézával és Teke Zsuzsával (Budapest, 1989).

Irodalom: http://hu.wikipedia.org/wiki/B0nis_Gy0rgy (letöltés 
ideje: 2010. november 30.); http://www.mult-kor.hu/ 20100921_ ev- 
fordulos_emlekcsamok_szegeden (letöltés ideje: 2010. december 1.); 
Révész T. Mihály: Bónis György (Levéltári Szemle, 1986. 2. sz.).

A híres „Czuczor-Fogarasi”, azaz az 1862-es A ma
gyarnyelv szótára szerint a hagyomány (fn.) „nemze
dékről nemzedékre átszálló, s szájról szájra adott törté
net, monda”. Hagyománynak vagy hagyományosnak 
talán emiatt még nem nevezhető, de immár második al
kalommal került megrendezésre az Eötvös Loránd Tu
dományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar 
Állam- és Jogtörténeti Tanszékének tanulmányi verse
nye, a YOU MÁJT WIN 2.

A versenyre tagozattól függetlenül minden ELTE-s 
hallgató nevezhetett, aki teljesítette az első féléves kol
lokviumot a 'Magyar alkotmánytörténet’ tárgyból. Mi
vel a verseny anyaga megegyezett a tanév végi alap
vizsga anyagával, a versenyzőknek a Magyar alkot
mánytörténet és a Magyar jogtörténet című tanköny
vek ismeretéről kellett beszámolniuk. A 2010. évi első 
versenyre negyvenkilencen jelentkeztek, míg 2011 -re 
ez a szám jócskán megnövekedett, hiszen már százti- 
zenöten mérték össze tudásukat. A jelentkezők között, 
nagy örömünkre, négy levelező tagozatos hallgatót is 
találhattunk. A versenyen való indulás előzetes regiszt
rációhoz volt kötve, s a jelentkezési határidőt tudatosan 
a tavaszi szünet elé időzítettük, hogy mindenkinek le
gyen kellő ideje a felkészülésre.

Y O U  MÁJT W IN  2
-  Tanszéki tanulmányi 
verseny

2011. május 3-án volt a nagy nap a versenyzők szá
mára, így az elsős nappali tagozatos évfolyam majd
nem harmada próbálta minél magasabb pontszámmal 
abszolválni a délelőtti írásbeli fordulót. A versenyzők
nek egy hatvan feladatból álló feleletválasztós tesztet 
kellett kitölteniük, amelyből harminc kérdés alkot
mánytörténeti, harminc pedig jogtörténeti témákat ölelt 
fel. A tesztet a tanszéki kollektíva állította össze, így 
megfelelő nehézségű feladatsort sikerült kialakítani a 
hallgatók számára. A jelentkezők tudását pedig mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy a hatvanból ötvennégy 
pontot el kellett érnie azoknak, akik végül továbbjutot
tak. Az írásbeli forduló után ugyanis a tizenkét legjob
ban teljesítő versenyző kerülhetett be az esti, szóbeli 
fordulóba.

Este háromnegyed hatra szinte teljesen megtelt a ver
senyzőkkel az Egyetem téri épület százötven fős Som-.

http://hu.wikipedia.org/wiki/B0nis_Gy0rgy
http://www.mult-kor.hu/

