
történeti szemk ̂ ^
Jog

lyel lehetett, sőt helyét a térképeken állami mezőgazda- 
sági területként vagy erdőként tüntették fel -  létezéséről 
tehát csak egy nagyon szűk réteg tudott.

A kor változása a módszerek változását hozta magá
val. A komoly fizikai kínzást pszichikai kínzás váltotta 
fel, amelynek módszerét, az operatív pszichológiát7 a 
Stasi saját főiskoláján, Potsdamban neves doktoroktól 
sajátíthatták el a leendő 
állambiztonsági tisztek.
A cél a fogoly állandó bi
zonytalanságban tartása, 
kiszolgáltatottságérzeté
nek fenntartása és végül 
beismerő vallomásra bí
rása volt. Ez a szemlélet 
végigkíséri a fogoly egész 
útját a börtönben. Először 
is: az elfogás teljesen vá
ratlanul történt, általában 
az esti vagy hajnali órák
ban. Senkit sem az ottho
nából hurcoltak el, hanem 
az utcán ütöttek rajta -  a 
tudat, hogy a fogoly csa
ládja és a fogoly közti kommunikáció lehetetlen, megala
pozta a rab meglepettségét és összezavarodását. A börtön
be szállítás általában hal- vagy egyéb élelmiszerszállitó 
autónak álcázott kisteherautóval történt, mivel szintén cél 
volt, hogy a lakosság előtt a tevékenység rejtve maradjon. 
A bekerülést követően felvették a fogoly adatait, majd ha
tározatlan időre egy cellába kísérték -  az öröknek szigorú
an tilos volt bármit is szólniuk a foglyokhoz, így azok első 
kihallgatásuk napjáig nem is tudták, hogy miért és hová 
kerültek. A kihallgatás több óra hosszan tartott, a gyanú 
alapját nem közölték a gyanúsítottal. Kihallgatás közben

olyan pszichológiai fogásokkal is próbálkoztak, mint pél
dául a dohányzó fogoly cigarettával kínálása, a fogoly csa
ládtagját ért balesetről szóló telefonhívás imitálása, a csa
ládtagokról szóló hamis információk szolgáltatása vagy 
információk szolgáltatásának felajánlása. A cél egy minél 
részletesebb, minden résztvevőre kiterjedő beismerő val
lomás kicsikarása volt -  szükség esetén többször megis

mételt kihallgatással is. 
A nyilvánvaló kínzások 
és jogtiprás mellett nem 
szabad figyelmen kívül 
hagyni a rejtett módszere
ket sem: a kihallgatást kö
vetően az állambiztonság
ra különösen veszélyes 
foglyokat fényképezkedni 
vitték. A fényképező szo
ba mögötti helyiségbe egy 
röntgenkészüléket he
lyeztek, amivel pontosan 
fejmagasságban röntgen- 
sugarakkal bombázták az 
éppen „fényképezkedö” 
rabot. Ennek a procedú

rának az lett az eredménye, hogy az áldozatok börtönből 
való szabadulásukat követően leghamarabb tíz, legkésőbb 
harminc évvel biztosan, kivétel nélkül meghaltak, egytöl- 
egyig vérrákban.

A Stasi feloszlatása és a német állam 1990. október 3-i 
újraegyesítése után az áldozatok semmiféle kárpótlást nem 
kaptak, nem rehabilitálták őket. A Genslerstrasse 66. szám 
alatt ma egy börtönmúzeum található, amelyben egykori 
foglyok tartanak idegenvezetést az oda látogatóknak...

Szabó András

Jegyzetek

' A börtön hivatalos jegyzéke szerint a legfiatalabb halott mindössze 
tizennégy éves volt

2 Az épület egykori foglyai nevezték cl „Das U-Boot"-nak.
’ Magyarul: az új építésű börtönszámy.
4 Ministerium fúr Staatssicherheit (MfS), röviden: Stasi.

5 Köztük reformkommunistákat, nyugatnémet ügyvédeket „billegő 
párttagokat", a rendszer kritikusait művészeket.

6 Magyarul: zárt körzet.
7 Az operatív pszichológia a pszichológia azon ága. melynek célja a 

beteg tudatának a  pszichiáter akarata szerinti átformálása.

• 2011. m árcius 24-én, a Budapesti Corvinus Egye
tem Közigazgatás-tudományi Karán került sor a II. 
Magyary Zoltán emlékkonferenciára, amelynek té
mája: A közszolgálati életpálya (Eletpályakérdések a 
közszolgálat egyes területein). Dr. Imre Miklós (BCE 
Közigazgatás-tudományi Kar dékánja, a konferencia el
nöke) és Farkas Milán (Magyary Zoltán Szakkollégium 
elnöke) megnyitója után Máthé Gábor egyetemi tanár 
(BCE Jogtudományi Tanszék -  Közszolgálati életpálya 
régen és ma), Balázs István tudományos főmunkatárs 
(MTA Jogtudományi Intézet -  A karrier típusú közszol-
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gálati rendszerek perspektívái). Baka András, a Leg
felsőbb Bíróság elnöke (Eletpályamodell az igazság
szolgáltatásban), Kis Norbert miniszteri biztos (KIM
-  Kormánytisztviselői életpálya), Ancsin László (Buda
pest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának jegyzője
-  Egy jegyző gondolatai a köztisztviselői életpályáról). 
Fodor Lajos közigazgatási államtitkár (Honvédelmi



Minisztérium -  A köz szolgálatában -  Életpálya-model- 
lek a honvédelem területén), Bállá Zoltán tanszékveze
tő (RTF Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék 
-  Közszolgálat -  hivatásos állomány), Stumpf István 
alkotmánybíró (Stabilitás és „zsákmányrendszer” sze
repe a közszolgálati életpályában), György István rek
torhelyettes (Budapesti Corvinus Egyetem -  A közszol
gálat Lőrincz Lajos munkásságában) tartott előadást.

2011. március 24-én, az ELTE BTK Múzeum kör
úti épületében rendezte meg az ELTE BTK Kelet-Eu- 
rópa Története Tanszéke és a Politikatörténeti Intézet 
a Hálánkon túl: Konferencia Mark Dávid Pittaway 
(1971-2010) emlékére című konferenciát. A Gazdaság 
és társadalom az államszocializmusban és a rendszer- 
váltás után című 1. Panelben Nigel Swain (A longue 
durée tartóssága: Folytonosságok és törések a kelet
európai kollektivizálás és de-kollektivizálás politikájá
ban), Valentina Fava (Üzemi szervezet és társadalom: 
Hatalmi viszonyok, mérnökök és munkások egy szoci
alista autógyárban, 1948-1968), Egry Gábor (Viták a 
baloldalról az átmenet társadalmi-gazdasági következ
ményeinek kontextusában) a Munkások, a szocialista 
kultúra és a rendszerváltás című 2. Panelben Don Kalb 
(A pénz, a démosz és az etnikum összefüggései a mo
dem Európában), Horváth Sándor (A munkásidentitás 
korlátái: munkásszállók a Kádár-korszakban), Bartha 
Eszter („Összetartóbb közösségeket lehetett akkor egy- 
egy munkahelyen összehozni”: Az emberi kapcsolatok 
változása a posztszocialista „átmenet” idején); a Jobb
oldali populizmus és radikalizmus a 20. századi Kelet- 
Európában című 3. Panelben Pető Andrea (A háborús 
bűnös nők élettörténetei). Martin Mevius (A magyar 
közvélemény 1978-ban és a Szent Korona visszatéré
se), Tóth András-Grajczjár István (Válság, radikalizá- 
lódás és az újjászületés ígérete: a Jobbik útja a parla
mentbe) tartott előadást.

2011. április 2-án, a budapesti Zászlómúzeumban 
(Balogh-gyüjtemény) rendezte meg a VII. Vexillo- 
lógiai Nap című konferenciát a Zászlómúzeum, a 
Magyarországi Zászló Társaság és a Magyar Heral
dikai és Genealógiai Társaság. Előadást tartott Vitek 
Gábor (Fejér Megyei Levéltár, Székesfehérvár -  Fe
jér vármegye nemesi felkelési zászlói), Szálkai Tamás 
(Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen -  Spanyol 
állami és regionális lobogók). Gyulai Éva (Miskolci 
Egyetem -  Borsod Vármegye koronaörzö bandériu
mának zászlaja a Hermán Ottó Múzeum gyűjteményé
ben. Borsod-Abaúj és Zemplén vármegye részvétele a 
Szent Korona őrzésén, 1790), Karsai László (Szegedi 
Tudományegyetem -  Szálasi Ferenc és a Nyilaske
resztes Párt [Hungarista Mozgalom] jelképei), Hor
váth Zoltán (A modem vexillológia aktuális kérdései), 
Szemán Attila (Központi Bányászati Múzeum. Sopron 
-  Bányavárosi és bányászzászlók), Katkóné Bagi Éva 
(Móra Ferenc Múzeum. Szeged -  Szűz Mária-ábrázo- 
lások a Móra Ferenc Múzeum zászlógyűjteményének 
tükrében), Rainer Pál (Laczkó Dezső Múzeum, Veszp

rém -  A costozzai csatatértől egy Budapest-Fő utcai 
lakásig. [Egy családi zászló legendája nyomában]), Cs. 
Kottra Györgyi (Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Bu
dapest -  Kölcsönvett jelképek -  zászlók az 1938-40- 
es bevonuláskor), Szabó Júlia (Zászló etikett), Pandula 
Attila (ELTE BTK -  Fejezetek az Árpád-sávos zászló 
történetéből). Biró Aurél (Budapest Főváros Levéltára
-  Szűz Mária ábrázolások a fővárosban őrzött iskolai 
zászlókon).

• 2011. április 11-én, a Kodolányi János Főiskola buda
pesti Frangepán utcai épületében Vétkesek és áldozatok 
a 19-21. század hazai és nemzetközi konfliktusaiban 
címmel rendezett tudományos konferenciát a Kodolá
nyi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszéke, a 
KJF Történeti Műhelye, a HM Hadtörténeti Intézel és 
Múzeum, az MTA VEAB Gazdaság-, Jog- és Társada
lomtudományi Szakbizottsága, a Magyar Történelmi 
Társulat és Székesfehérvár Város Levéltára. Az 1. Pa
nelben Hermann Róbert (HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum -  Háborús atrocitások 1848-1849-ben Ma
gyarországon), Szakály Sándor (Károli Gáspár Refor
mátus Egyetem -  Vétkesek vagy áldozatok? A magyar 
királyi honvéd tábornoki kar meg- és elítélése 1945 
után), Kónya István (Legfelsőbb Bíróság, Büntető Kol
légium -  A genfi egyezmények alkalmazása és a sortü
zes ügyek tapasztalatai), Schandl László (Honvédkór
ház Állami Egészségügyi Központ -  Egy sikertörténet 
kezdete: az első katona-egészségügyi kontingens Af
ganisztánban); a II. Panelben Rostoványi Zsolt (Buda
pesti Corvinus Egyetem -  Szaddám Húszéin: vétkes 
és/vagy áldozat? A 2003-as iraki háború kérdőjelei), 
Nógrádi György (Budapesti Corvinus Egyetem -  Az 
USA biztonságpolitikai dilemmái a hidegháború korá
ban), Lattmann Tamás (ZMNE/ELTE -  A felelősségre 
vonás nehézségei: jogalkotási elégtelenek -  jogalkal
mazási elégségesek?); a III. Panelben Beszteri Béla 
(MTA VEAB Gazdaság. Jog- és Társadalomtudományi 
Szakbizottság -  A trianoni országcsonkítás Magyar- 
ország nemzeti tragédiája), Vizi László Tamás (KJF
-  Vétkes volt vagy áldozat a trianoni békeszerződés 
aláírója?), Sallai János (KJF -  Egy tiszt az I. és a II. 
világháború sodrában [Baló Zoltán ezredes élete]); a IV. 
Panelben Katona Csaba (MTA Történettudományi Inté
zete -  Háborúban és háború után. Egy esztergomi tiszt 
visszaemlékezései a második világháborúra), Lőrincz- 
né Bencze Edit (KJF -  Bűnök háborús és bűnök béke
időkben: a délszláv háborúk rejtett oldalai), Szilágyi 
Péter (KJF -  Egy elfeledett szabadságharcos Líbiából: 
Omar Mukhtar, a sivatag oroszlánja) tartott előadást.

• 2011. április 12-én, az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Állam- és Jogtudományi Kara Kari Tanácstermében 
rendezte meg az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszéke A jog 
tudománya című konferenciát. Király Miklós dékán meg
nyitója, valamint Jakab András és Menyhárd Attila pro
jektismertetése után Cseme Péter (Jogalkotási javaslatok 
megfogalmazása a jogtudományban). Fleck Zoltán (Em
pirikus kutatás a jogban), Menyhárd Attila (A magánjog



magyarországi tudományának története és helyzete), 
Nagy Ferenc (A büntetőjog magyarországi tudományá
nak története és helyzete). Kovács Péter (A nemzetközi 
jog magyarországi tudományának története és helyzete), 
Fekete Balázs (A magyar jog-összehasonlítás története és 
helyzete), Sonnevend Pál (Az EU-jog magyarországi tu
dományának története és helyzete), Stipta István (A ma
gyar jogtörténet-írás története és helyzete), Szabó Miklós 
(A magyar jogbölcselet és jogszociológia története és 
helyzete), Homoki-Nagy Mária (A magyar jogi publiká
ciós fórumok története és helyzete) és Schenk Borbála 
(A magyar jogi könyvkiadás helyzete és kilátásai) tartott 
előadást. Valamennyi előadást opponencia követte (Gaj- 
duschek György, Gyekiczky Tamás, Földi András, Tóth 
Mihály, Kardos Gábor. Szabó Miklós, Vámay Ernő, Me- 
zey Barna, Takács Péter, Gönczi Katalin, Frank Adám)

• 2011. április 27-én, az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácster
mében Karácsony András mutatta be az MTA-ELTE 
Jogtörténeti Kutatócsoport és az ELTE ÁJK Magyar 
Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, valamint a Gondolat 
Kiadó gondozásában megjelent Szimbolikus kommuni
káció (A jog  színházától a jogi rituáléig) című kötetet, 
amelyet Mezey Barna szerkesztett. A bemutatón a kül
földi szerzők (Wilhelm Brauneder, Wolfgang Schild, 
Reiner Schulze, Kurt Seelmann, Lars Ostwaldt) képvi
seletében Prof. Dr. Reiner Schulze (Westfálische Wil- 
helms-Universitát Centrum für Europaisches Privat- 
recht Institut fúr Intemationales Privatrecht Institut fúr 
Rechtsgeschichte) beszélt.

• 2011. május 6-án, a zalaegerszegi Hotel Arany Bárány 
télikertjében rendezte meg a Magyar Jogász Egylet 
Zala Megyei Szervezete a Zala megyei Deák Ferenc 
Jogásznapol Mezey Barna tszv. egyetemi tanár (ELTE 
ÁJK) Történeti alkotmány -  Chartális alkotmány, Sár- 
közy Tamás egyetemi tanár A társasági és a szövetke
zeti jog  az új Ptk-ban, Balogh Ágnes egyetemi docens 
(PTE ÁJK) A Btk. szankciórendszerének változása. 
Szekeres Diána tanársegéd (BGF Gazdálkodási Kar) 
Büntető mediáció: lehetőségek és ja\>aslatok a számok 
tükrében és Molnár András történész, levéltár-igazgató 
(Zala Megyei Levéltár) Zala m eg'e címerének történe
te címmel tartott előadást.

• 2011. május 6-án, az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácstermé
ben rendezte meg az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar Politikatudományi Doktori Iskolája Antal Zsolt: 
Közszolgálati média Európában -  Az állami részvétel 
koncepciói a tájékoztatásban című PhD-értekezésének 
nyilvános vitáját.

• 2011. május 6-án, a Magyar Országos Levéltár Fáj a
lelkem nagy nyomoriiságokon -  asszonysorsok a Rákó- 
czi-szabadságharcban címmel rendezett tudományos 
konferenciát. Előadást tartott Péter Katalin professor 
emeritus (Asztalos Zsuzska sárospataki jobbágy asszony

legyőzi a háborút), Gyulai Éva (Együtt a bujdosásban 
-  Ászalay Ferenc fejedelmi titkár felesége: Némethi 
Borbála), Krász Lilla (Orvosdoktorok, gyógyítók és 
bábaasszonyok a 17-18. századforduló Magyarorszá
gán), Laczlavik György (Acta Rákócziána -  A Károlyi 
levéltár Rákóczi-kori iratai című DVD-kiadvány bemu
tatása), Benda Borbála (Házasságban egyedül -  Rá
kóczi Erzsébet élete a Rákóczi-szabadságharc idején). 
Kovács Ágnes (Remények és kétségek között -  Károlyi 
Sándomé Barkóczy Krisztina élete a Rákóczi-szabad
ságharc idején), Tompos Lilla (.. .mante, mancsét, man- 
tilia... a 18. századi divat Magyarországon), Schramek 
László (Özvegy Batthyány Ádámné Strattmann Eleo
nóra a Rákóczi-szabadságharc éveiben), Szirácsik Éva 
(Nógrád vármegyei nemesasszonyok a Rákóczi-kori 
vármegyei összeírások tükrében). Seres István (Thö
köly emigráns társainak özvegyei a Rákóczi-szabad- 
ságharcban), Balogh Judit (Székely nemesasszonyok 
a szabadságharc idején), Barna Attila (A lőcsei fehér 
asszony élete és legendája -  Korponay Géczy Julian
na büntetőpere a források tükrében). A konferenciához 
kapcsolódva nyílt meg az „ Egy puszta házban, üres ka
marában " -  Károlyi Sándomé és a kuruc világ című 
időszaki kamarakiállítás.

• 2011. május 12-én, az ELTE ÁJK Kari Tanácstermé
ben rendezte meg az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Doktori Iskolája Beke-Martos Judit: Állami legitimá
ciós eljárások és államfői jogkör 1867-1918 között. 
Az amerikai köztársasági és a m ag’ar monarchikus 
államfői hatalom-átruházási processzusok és a ceremo- 
niális legitimáció összehasonlító jogtörténeti elemzése 
című PhD-értekezésének nyilvános vitáját. A jelölt té
mavezetője: Mezey Barna tanszékvezető egyetemi ta
nár (ELTE), a bíráló bizottság elnöke Kukorelli István 
egyetemi tanár (ELTE), a bizottság két tagja Stipta Ist
ván tanszékvezető egyetemi tanár (Miskolci Egyetem) 
és Babják Ildikó egyetemi docens (Debreceni Egye
tem), a disszertáció hivatalos bírálói Balogh Elemér 
tanszékvezető egyetemi tanár (Szegedi Tudományegye
tem) és Kajtár István tanszékvezető egyetemi tanár (Pé
csi Tudományegyetem) voltak.

• 2011. május 12-én, az ELTE Szerb utcai Szenátusi Ta
nácstermében rendezte meg az ELTE Állam- és Jogtu
dományi Kar Politikatudományi Doktori Iskolája Kán
tor Zoltán A nemzet intézményesülése a rendszen’áltás 
után: a státustörvény és a kettős állampolgárságra vo
natkozó népszavazás kapcsán című PhD-értekezésének 
nyilvános vitáját. A témavezető Schlett István egyete
mi tanár (ELTE ÁJK), a bíráló bizottság elnöke Pokol 
Béla egyetemi tanár (ELTE ÁJK), a bíráló bizottság 
két tagja Örkény Antal tanszékvezető egyetemi ta
nár (ELTE TáTK) és Varga Zs. András tanszékveze
tő egyetemi docens (PPKE JÁK), a disszertáció két 
hivatalos bírálója Kardos Gábor tanszékvezető egye
temi tanár (ELTE ÁJK) és Szarka László tudományos 
fömunkatárs (MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató 
Intézet) volt.
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• 2011. május 13-án, a Pécsi Tudományegyetem Halassy 
Nagy József Aulájában rendezte meg a PTE AJK Polgá
ri Eljárásjogi és Jogszociológiai Tanszéke Az 1911. évi 
Polgári perrendtartás százé\’es jubileuma című tudomá
nyos konferenciát. Előadást tartott Kengyel Miklós tan
székvezető egyetemi tanár (PTE ÁJK -  Az 1911. évi Pp. 
keletkezésének hosszú története), Cserba Lajos egyete
mi adjunktus (ME ÁJK -  A Kúria aktualitása). Juhász 
László kollégiumvezető, c. egyetemi docens (PTE AJK 
-  Az egységes ítélkezés biztosításának eszközei az 1911. 
évi Pp.-ben és a hatályos jogunkban), Wopera Zsuzsa 
tanszékvezető egyetemi docens (ME ÁJK -  Az 1911. 
évi Pp. alapelvei). Kapa Mátyás főiskolai tanár (BKF TI 
-A z  alanyi jogok védelmének fórumai és eljárásai 1911- 
ben és 2011-ben), Király Lilla egyetemi adjunktus (PTE 
ÁJK -  Szegényjog az 1911. évi Pp. szabályozásában), 
Harsági Viktória tanszékvezető egyetemi docens (PPKE 
JÁK -  Az okiratok bizonyító ereje az 1911. évi Pp.-ben 
és hatályos jogunkban). Bognár Bettina PhD-hallga- 
tó (PTE ÁJK -  Az okirat-felmutatási kötelezettség az 
1911. évi Pp.-ben), Osztovits András egyetemi docens, 
bíró (KRE AJK, Legfelsőbb Bíróság -  A felülvizsgálati 
eljárás metamorfózisai), Horváth E. írisz egyetemi ta
nársegéd (PPKE JÁK -  A sommás eljárás továbbélése 
az 1911. évi Pp.-ben), Nagy Andrea egyetemi adjunktus 
(ME ÁJK -  A házassági bontóper szabályozása a Plósz- 
féle Pp.-ben), Varga István tanszékvezető egyetemi do
cens (ELTE ÁJK -  Választottbírósági ítéletek érvényte
lenítése a régi Pp. idején és ma), Nagy Adrienn egyetemi 
adjunktus (ME ÁJK -  A Plósz-féle Polgári perrendtartás 
nemzetközi vonatkozású rendelkezései). Szabó Diána 
PhD-hallgató (Andrássy Egyetem -  A joghatósági sza
bályozás előképei az 1911. évi I. törvényczikkben), Ne- 
izer Norbert PhD-hallgató (PTE ÁJK -  A végrehajtási 
eljárás általános szabályainak összehasonlítása az 1881. 
évi LX. törvénycikk és a hatályos joganyag alapján), 
Dávid Ágnes PhD-hallgató (Andrássy Egyetem -  A hite
lezők védelme az 1881. évi végrehajtási törvényben) és 
Czoboly Gergely PhD-hallgató (PTE ÁJK -  A rendelke
zési elv az 1881. évi végrehajtási törvényben).

• 2011. május 14-én, a Gödöllői Királyi Kastély barokk 
színháztermében az ifj. gróf Andrássy Gyula Alapítvány 
konferenciát rendezett ifj. gróf Andrássy Gyula emléké
re. Révész T. M Mihály c. egyetemi tanár Ifj. Andrássy 
Gyula, a polihisztor. Gergely András egyetemi tanár 
Ifj. gróf Andrássy Gyula a kiegyezésről Horváth Attila 
egyetemi docens Ifj. gróf Andrássy Gyula és a magyar 
történeti alkotmány. Máthé Gábor c. egyetemi tanár Ifj. 
gróf Andrássy Gyula és a Szent Korona-tan, Jeszenszky 
Géza egyetemi tanár Ifj. gróf Andrássy Gyula ésa zl. vi
lágháború. Ifj. gróf Andrássy Gyula diplomáciája az I. 
világháború alatt címmel tartott előadást.

• 2011. május 14-én, a budapesti Festetics-palotában 
(Andrássy Gyula Egyetem) az Andrássy Gyula Német 
Nyelvű Egyetem Összehasonlító Állam- és Jogtudo
mányi Kara. a Bécsi Egyetem Jog- és Államtudomá
nyi Intézete és a budapesti Duna Intézet rendezésében
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200 Jahre Allgemeines Biirgerliches Gesetzbuch cím
mel rendezett tudományos szimpóziumot. Előadók: 
Wilhelm Brauneder (Bécs -  Das ÁBGB: Eine gesamt- 
europáische Zivilrechtskodifikation), Rudolf Welser 
(Bécs -  Wesen und Wert des ABGB als Kodifikation), 
Hamza Gábor (Budapest -  Dér Unterricht des österrei- 
chischen Privatrechts in Ungam bis 1950), Csehi Zol
tán (Budapest -  Das ABGB als unsterbliches Muster. 
Würdigung in drei Skizzen), Stephan Kirste (Buda
pest -  Die Person int ABGB), Földi András (Budapest 
-  Begriffsgeschichtliche Anmerkungen zűr Rolle dér 
„bona fides” im ABGB).

• 2011. május 17-én, az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar Kari Tanácstermében rendezte meg az ELTE Ál
lam- és Jogtudományi Doktori Iskolája Juhász Imre 
A jogalkalmazási joghatóság európai és magyar össze
függései, különös tekintettel a székhely-problematikára 
című PhD-értekezésének nyilvános vitáját. A jelölt té
mavezetője Németh János professor emeritus (ELTE), a 
bíráló bizottság elnöke Hannathy Attila professor eme
ritus (ELTE), a bíráló bizottság tagjai Székely László 
egyetemi adjunktus (ELTE) és Siposné Herédi Erika 
egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem), a két 
hivatalos bíráló Burián László tanszékvezető egyete
mi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) és Gye- 
kiczky Tamás habil. egyetemi docens (Debreceni Egye
tem) volt.

• 2011. május 19-én, a Politikatörténeti Intézet kon
ferenciatermében rendezték meg a Mit üzen és mit 
ígér az új alkotmány? című tudományos konferenciát, 
amely az alábbi kérdéseket járta körül: mi következik 
az alaptörvényből; mit implikál a sarkalatos törvények
kel kapcsolatban; mi következik ebből a jog és politika 
világára? Előadást tartott Pritz Pál (Az új alkotmány a 
történész szemével), Wéber Attila (Az új és készülő po
litikai berendezkedés), Egry Gábor (Nemzet szemben a 
köztársasággal?), Boros László (Ajogalkotás mint poli
tikai döntéshozatal). Tamás Pál (Társadalom és jövőkép 
az alkotmányban), Forgács Imre (Az új alkotmány Eu
rópából nézve), Szoboszlai György (Mozgástér: súlyok 
és ellensúlyok az alkotmányban). Szigeti Péter (Az al
kotmány jövője, a jövő alkotmánya?).

• 2011. május 23-án, a Kecskeméti Városi Ügyész
ség előadótermében, a Bács-Kiskun Megyei Fő
ügyészség és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Levéltára népbíróság-történeti konferenciát rende
zett Pártatlan igazságszolgáltatás vagy megtorlás 
1945-1950 címmel. A tanácskozást Nánási László fő
ügyész (Bács-Kiskun Megyei Főügyészség) vezette. 
Előadást tartott Nánási László (A népbíráskodás jog
anyaga), Karsai László (Szegedi Tudományegyetem 
BTK -  A magyarországi népbíráskodás nemzetközi 
összehasonlításban). Soós Mihály (Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára -  A háborús és nép
ellenes büntettek elkövetőinek felelősségre voná
sával kapcsolatos iratok az Állambiztonsági Szol-
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gálatok Történeti Levéltárában), Tánczos-Szabó 
Ágota (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára
-  „Ennek a tisztnek a viselése nagyon tövises...”. 
Tanácsvezető bírók, népügyészek és laikus bírák a 
háború utáni felelősségre vonás folyamatában), Far
kas Csaba (Csongrád Megyei Levéltár -  A Szegedi 
Népbíróság működésének politikai körülményei és 
jellegzetességei 1944 és 1950 között), Rigó Róbert 
(Kecskeméti Főiskola -  A Kecskeméti Népbíróság 
szerepe az elitváltásban és működésének néhány 
sajátossága), Gyenesei József (Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Levéltára -  A zsidótörvények végre
hajtása a Kaposvári Népbíróság periratainak tük
rében), Zinner Tibor (ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára
-  A magyarországi népbíráskodásról -  a XXL szá
zadból visszatekintve).

• 2011. május 24-én, a Magyar Országos Levéltár Bé
csi kapu téri épületében Obomi Teréz, az MTA TT1 
tudományos fömunkatársa mutatta be a Brodarics-em- 
lékkönyv -  Egy különleges pártváltás a mohácsi csata

után. Brodarics István szerérni püspök búcsúlevele I. 
Ferdinánd királyhoz (1527. március 18.) című kötetet. 
A kötet szerzői és összeállítói: Kasza Péter -  Pálffy 
Géza, szerkesztője: Kenyó Ildikó. Kiadta a Magyar Or
szágos Levéltár (Budapest, 2011, 160 p.).

• 2011. május 27-én, az ELTE ÁJK Kari Tanácstermé
ben A tárgyalás szerepének változása a büntetőeljárás
ban címmel tartotta meg habilitációs előadását Hack 
Péter, az ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végre
hajtási Jogi Tanszékének adjunktusa.

• 2011. május 30-án, az MTA Székháza Nagytermében 
tartották meg Mezey Barna A munkáltatás szerepe a 
büntetés-végrehajtás történetében (A fenyitőházi mo
delltől a rabdolgoztató házakig) című, az MTA dok
tora címre benyújtott értekezésének nyilvános vitáját. 
A doktori értekezés opponensei Körinek László, az 
MTA levelező tagja, Kajtár István, az MTA doktora és 
Vókó György, az állam- és jogtudományok kandidátusa 
voltak.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar új jogtörténész nemzedékének sorozata:

JUNGE UNGARISCHE RECHTSHISTORIKER
Publikation dér Lehrstuhl für Ungarishe Rechtsgeschichte Rechtswissenschaftliche 

Fakultat Eötvös Loránd Universitat Budapest

1. Randgruppen, Konzeptionsprozesse, Diktaturen (Budapest, 2007,62 p.)
2. Gaetano Filangieri in dér Ungarischen Strafrechtsgeschichte (Budapest, 2007,60 p.)

3. Richten oder Schlichten: Főimen straífechtlichen Konfliktbewaltigung (Budapest, 2011,87 p.)

Az egyes kötetek a www.majt.hu honlapon is olvashatók pdf formátumban.
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