
jótékony intézetekről, a szerzetrendekről, a testvérületek- 
röl és a tanintézetekről nyújt ismereteket (435-451. p.). 
A Hetedik fejezet az egyház befolyását a világi jogokra e 
szerint rögzíti: A nemzetközi és az államjogra; A bünte
tőjogra; A polgári törvénykezésre; A polgári magánjog
ra; A fogadalomról; Az esküről; A keresztény naptárról 
(451-465. p.).

A Hatodik Könyv négy fejezetre bontott: Történelme; 
Az egyházi vagyonról általában; Az egyházi javadalmak
ról; Fabrica ecclesiae. Az Első fejezet szakaszai: Régibb 
időben; A javadalmak s a tized keletkezése; Az egyházi ja
vaknak világiak kezébe való jutása; Az egyházi javaknak 
későbbi sorsa (466-470. p.). A Második fejezet az egyházi 
vagyon alanyát, szerzését, kezelését, elidegenítését, álla
gát és előjogait villantja meg (471-480. p.). A Harmadik 
fejezet az egyházi javadalmak fogalmáról, alapíttatásáról 
és megváltoztatásáról, a javadalmas jogairól és kötel
meiről, a javadalmasok utáni öröklésről, és a megürült 
javadalmak jövedelméről szól (480-487. p.). Az utolsó, 
Negyedik fejezetben először a „templomvagyon”-ról álta
lában. ezután a szentelt és megáldott dolgokról, valamint a 
közönséges fabricáól, végül az egyházépítkezési kötelem
ről olvashatunk (487-492. p.).

A kötet használatát forrásokkal töltött, §-onként végig
húzódó jegyzetek, hivatkozások, magyarázatok, irodalom 
(9-17., 359. p.) és tárgymutató (493-508. p.) segítik; s ide 
sorolhatjuk a 153. §-hoz fűzött vérrokonsági fát is.

Dr. Bozóky Alajos átfogó egyházi jogi tankönyvének 
célkitűzése, miként az Előszóban szerepel: „a hazai jogta
nuló ifjúság az egyházi jog alapelveit, a mennyiben azok
nak ismeretére a világi állású jogásznak is múlhatatlanul 
szüksége van, szabatos rövidséggel magának elsajátíthas
sa” (VII. p.); a fentiekből is kitünően akként, hogy „kivá-

lólag a római katholika egyház jogát fogja ugyan fejteget
ni, mindazáltal a görög keleti és az evangelika egyházak 
jogára is fordítandja figyelmét, még pedig kiváló tekintet
tel hazánk egyházi viszonyaira” (3. p.). A könyv célját a 
szerkezeti felépítés, tagoltság is jól szolgálja; a mű a feje
zeteken, czímeken belül további pontokra válik; szövege
zése lényegre törő és gördülékeny.

A kifejezetten belhoni vonatkozások közül kiemelhe
tők például az irodalmunkkal (15-16. p.), forrásainkkal 
(36., 76-81., 110., 123-127., 135-136., 156., 214-217.,
222., 229., 232-233., 236., 245-246., 248., 258., 269.,
273., 275., 282-284, 288-289, 291, 295, 299-303, 
318, 321-322, 330, 332-334, 336, 362-363, 370- 
371, 382, 423, 427-430, 433, 442, 448, 462^63 , 
470, 474, 476, 478-480, 484, 486-487, 492. p.), a 
tábori papságunkkal (166-170. p.), az érsekségeinkkel 
(172. p.), az esztergomi érseki székkel (174. p.), a görög 
katolikus, a görög-keleti és a protestáns részegyházaink, 
egyházi közösségeink alkotmányaival (181-189. p.), ille
tőleg a bíróságainkkal (223-226. p.), valamint a vegyes 
házassággal (427-429. p.), s az egyházi vagyonnal (474, 
476, 478-487, 491-492. p.) kapcsolatos részek.

Összességében elmondható, hogy a 140 éve megjelent 
alkotás jelentékeny mértékben járult hozzá a korszak jo
gászképzésének magyar nyelvű egyházjogi oktatásához, s 
így a jogtörténész számára is haszonnal forgatható.

Hámori Antal

Jegyzet___________________________________

1 Bozóky Alajos: Az egyházi jo g  tankönyve (Pest, Heckenast Gusztáv, 
1871,508 p.)

r
• 2011. június 2-án, az ELTE Szenátusi Tanácstermé

ben rendezték meg Szabó Máté Dániel Az információs 
hatalom alkotmányos korlátái című PhD-értekezésé
nek nyilvános vitáját. A jelölt témavezetői Dr. Sári Já
nos professor emeritus (ELTE) és Dr. Majtényi László 
egyetemi docens (Miskolci Egyetem), a bíráló bizottság 
elnöke Dr. Ficzere Lajos professor emeritus (ELTE), a 
bíráló bizottság tagjai Dr. Kukorelli István egyetemi ta
nár (ELTE) és Dr. Zeller Judit egyetemi adjunktus (Pé
csi Tudományegyetem), a disszertáció hivatalos bírálói 
Dr. Sonnevend Pál egyetemi docens (ELTE) és Dr. Tóth 
Gábor Attila egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem) 
voltak.

• 2011. június 3-án, a Debreceni Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara Kari tanácstermében rendezte meg 
a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori 
Tanácsa Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán Név és jog  -  A név
viselés jogi szabályozásának komplex vizsgálata című 
PhD-értekezésének műhelyvitáját.

HÍREK * •

• 2011. június 3-án, a szegedi Somogyi Könyvtárban 
Dr. Slaven Bacic, a Szerb Köztársaság Horvát Nem
zeti Tanácsának elnöke és Tomislav Zigmanov horvát 
író, publicista, a Vajdasági Horvátok Kulturális Intéze
tének igazgatója, társkiadó mutatta be Dr. Heka Lász
ló: A Horvát-Magyar Államközösség nyolc évszázada, 
különös tekintettel a horvát-magyar kiegyezésre című 
kötetét.

• 2011. június 3-án, a Magyar Országos Levéltárban 
Dr. Klinghammer István akadémikus, egyetemi tanár 
mutatta be Pálffy Géza A haditérképészet kezdetei a 
Habsburg Monarchiában. AzAngielini várépítész-fami- 
lia rendszeres térképészeti tevékenysége a horvát-szla- 
vón és a magyarországi határvidéken az 1560-1570-es
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években (Budapest, Magyar Országos Levéltár, 2011, 
96 p. + 108 p. + 32 p. színes tábla 38 térképpel és vár
alaprajzzal bécsi, karlsruhei és drezdai gyűjtemények
ből] + DVD-ROM) című kötetét.

• 2011. június 9-én, az ELTE BTK Kari Tanácster
mében, a Magyar Történelmi Társulat rendezésében 
ifj. Bertényi Iván történész „ Vad geszti bolond” vagy 
„ kora legnagyobb magyarja "? Tisza István pályája és 
emlékezete címmel tartott előadást.

• 2011. június 12-én, Esztergomban, a Szent Adalbert 
Központban Közös célok, érdekek és értékek: Széche
nyiek és Zamoyskiak címmel lengyel-magyar konfe
renciát rendezett a Széchenyi Alapítvány, az Orszá
gos Széchenyi Kör és a Széchenyi Társaság, a Magyar 
Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával, a 
két ország egymást váltó EU-elnöksége keretében. Dr. 
Rubovszky András főtitkár (Széchenyi Társaság) kö
szöntője és Pröhle Gergely államtitkár bevezetője (Az 
EU magyar elnökség céljairól) után Csombor Erzsébet 
igazgató (Komárom- Esztergom Megyei Levéltár -  Mi
ért Esztergom a konferencia helye?), Wojciech Kali- 
szewski (Lengyel Tudományos Akadémia Irodalmi 
Kutató Intézet -,,A jog mint az állam és a polgár ter
mészetes szabadságának fundamentuma” -  értekezés 
J^drzeja Zamoyski gondolatairól), Ring Éva (ELTE 
BTK -  Közös magyar-lengyel felkelési tervek a 18. 
század végén), Horváth Attila (Pázmány Péter Kato
likus Egyetem -  Gróf Széchenyi István politikai-jogi 
nézetei), Jerzy Snopek (LTA Irodalmi Kutató Intézet 
-  Két reformer; Zamoyski és Széchenyi), Pelyach Ist
ván (Szegedi Tudományegyetem -  „A sírt, hol nemzet 
süllyed el, népek veszik körül...”. Az 1830—31 -es len
gyel szabadságharc visszhangja a reformkori Magyar- 
országon), Katona Tamás (MTA Történettudományi 
Intézet -  Széchenyi István és a jobbágyfelszabadítás), 
Hermann Róbert (Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 
Budapest -  A Batthyány-kormány lengyel politikája), 
Kovács István (MTA Történettudományi Intézet -  Wla- 
dislaw Zamoyski a magyar szabadságharcban), Velkey 
Ferenc (Debreceni Egyetem -  „A filozófia templárius 
lovagja” -  Széchenyi István gróf megtalált hivatása és 
reformer szerepei) tartott előadást. •

• 2011. június 22-én, az ELTE ÁJK Kari Tanácstermé
ben rendezte meg az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar Politikatudományi Doktori Iskolája Mándi Tibor 
Ideológia és hagyomány. A politikai tudás problémája 
az angolszász konzervatív és neokonzervativ politikai 
gondolkodásban című PhD-értekezésének nyilvános 
vitáját. A jelölt témavezetője: Dr. Körösényi András 
egyetemi tanár (BCE Társadalomtudományi Kar), a bí
ráló bizottság elnöke Dr. Karácsony András habilitált 
egyetemi tanár (ELTE ÁJK), a bíráló bizottság tagjai 
Dr. Paczolay Péter tanszékvezető, habilitált egyetemi 
tanár (Szegedi Tudományegyetem ÁJK, az Alkotmány- 
bíróság Elnöke), Dr. Égedy Gergely tanszékvezető

__ egyetemi tanár, (BCE Közigazgatástudományi Kar), a

disszertáció hivatalos bírálói Dr. Lánczi András intézet- 
igazgató egyetemi tanár (BCE, Társadalomtudományi 
Kar) és Dr. Molnár Attila Károly habilitált egyetemi do
cens (ELTE TáTK) voltak.

• 2011. június 24-én, az MTA Doktori Tanácsa Dr. Me- 
zey Barna tanszékvezető egyetemi tanárnak odaítélte 
az MTA doktora címet A munkáltatás szerepe a bünte
tés-végrehajtás történetében (A fenyítőházi modelltől a 
rabdolgoztató házakig) című értekezéséért.

• 2011. június 30-án, az ELTE ÁJK Kari Tanácsterme 
adott otthont a Kar szokásos könyvbemutatójának. 
Nagy Marianna Interdiszciplináris mozaikok a közigaz
gatási jogi felelősség dogmatikájához című könyvét 
Gönczöl Katalin egyetemi tanár, Szalma József Szerző
désen kívüli (deliktuális) felelősség az európai és a ma
gyar magánjogban című munkáját Fuglinszky Ádám 
egyetemi adjunktus, Somody Bernadetté Az ombuds
man típusú jogvédelem  című tanulmányát Dezső Márta 
tanszékvezető egyetemi tanár, a Németh János és Kiss 
Daisy szerkesztette, a kétkötetes A polgári perrendtar
tás magyarázata című kiadványt Szécsényi-Nagy Kris
tóf egyetemi tanársegéd, Szeibert Orsolya Az élettársak 
és vagyoni viszonyaik. Különös tekintettel a magyar 
ítélkezési gyakorlatra és a házasságon kívüli partner- 
kapcsolatok szabályozási megoldásaira Európában 
című monográfiáját Kőrös András legfelsőbb bírósági 
bíró, tanácselnök mutatta be.

• 2011. augusztus 30-31-én, Pécsen rendezte meg ván
dorgyűlését a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövet
ség. Az 1. szekcióban Dr. Mikó Zsuzsanna, a MÓL mb. 
főigazgatója a levéltárak szerepéről beszélt a fenntartók 
arculatformálásában. A 2. szekció témája: Az egyete
mi autonómia fogalma, tartalma és történeti változásai 
a 19. századtól napjainkig. Dr. Szögi László, az ELTE 
levéltára igazgatójának bevezető gondolatai után Dr. 
Mezey Barna (rektor, ELTE -  Egyetemi autonómia- 
törekvések a 19. században), Dr. Varga Júlia (igazga
tóhelyettes, ELTE Levéltára -  Egyetemi autonómia a 
két világháború között), Dr. Borsodi Csaba (rektorhe
lyettes, ELTE -  Az egyetemi autonómia korlátozása az 
államszocializmus idején) és Dr. Náray-Szabó Gábor 
(FB-elnök, Professzorok Batthyány Köre -A z egyetemi 
autonómia kérdése napjainkban) tartott előadást.

• 2011. augusztus 26-án, Kecskeméten, a Bács-Kiskun 
Megyei Bíróság dísztermében rendezte meg XVI. Nyá
ri Jogakadémiáját a Magyar Jogász Egylet Bács-Kiskun 
Megyei Szervezete, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság, a 
Bács-Kiskun Megyei Főügyészség, a Bács-Kiskun Me
gyei Ügyvédi Kamara és a TIT Bács-Kiskun Megyei 
Szervezete. Dr. Bodóczky László ny. megyei bírósági 
elnök, a Magyar Jogász Egylet Bács-Kiskun Megyei 
Szervezetének elnöke és Dr. Kovács Miklósné dr. Mol
nár Ilona, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal fő
igazgatója köszöntője után előadást tartott Dr. Mezey 
Barna tanszékvezető egyetemi tanár (Történeti alkot-
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mány -  Charlális alkotmány) és Dr. Sárközy Tamás, 
egyetemi tanár, a Magyar Jogász Egylet elnöke (Ve
zetői felelősség a gazdasági szervezetekben). Zárszót 
mondott Dr. Bicskei Ferenc, a Bács-Kiskun Megyei Bí
róság elnöke.

• 2011. augusztus 28-án, az Újpesti Városnapok kereté
ben az Újpesti Önkormányzat, az Újpesti Közművelő
dési Kör, az Újpesti Városvédő Egyesület és a Magyar 
Ügyvédi Kamara jóvoltából leplezték le és avatták fel 
Plósz Sándor volt igazságügy-miniszter, egyetemi tanár 
emléktábláját a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság 
Erzsébet utcai homlokzatán. Emlékbeszédet tartott Dr. 
Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár. Az emlék
táblát Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere a város 
nevében, Dr. Szemán Felicitász, a Fővárosi Bíróság el
nökhelyettese a bírói szerve
zet képviseletében avatta fel.

• 2011. szeptember 1-3-án, a
Nyugat-magyarországi Egye
tem (NYME) győri Apáczai 
Csere János Kara I. számú 
oktatási épületében Felekezeti 
társadalom -  felekezeti mű
veltség címmel rendezett kon
ferenciát a Hajnal István Kör 
-  Társadalomtörténeti Egye
sület és Győr Megyei Jogú 
Város Levéltára. A plenáris 
ülésen Juliáné Brandt Fele- 
kezetiség és modern nemzet 
a 19. századi Magyarorszá
gon címmel tartott előadást.
A Felekezetek és térbeliség 
című szekcióban Mazsu Já
nos (A zsidók letelepedése 
Debrecenben 1840-1870/72),
Papp Gábor György (A historizmus katolikus templom- 
építészete. Egy építészeti megoldás elteijedése a dualiz
mus-kori Magyarországon), Szakái Gyula (Győr törté
neti modellváltásai és kapcsolata a lakosság vallási és 
etnikai szerkezetével), Sárai Szabó Kata (A nők helye 
a református egyházi nyilvánosságban), Nagy Károly 
Zsolt (A „gyülekezeteiben élő egyház” modelljétől a 
hálózatos egyhazmodellig. A lokalitás fogalmának vál
tozása a református egyházban), Halmos Károly (Fe
lekezeti adók -  regionális különbségek), a Felekezeti 
csoportok demográfiai jellemzői című szekcióban Tóth 
Árpád (Bezárkózás és nyitás. A pozsonyi német evan
gélikus közösség viszonya környezetéhez, 1750-1850), 
Schreck Csilla (Házasságok és háztartásciklusok Jab- 
loncán a 19. század közepén). Őri Péter és Pakot Le
vente (Felekezeti demográfia vagy lokális demográfia: 
két 19. századi ruralis közösség termékenységi mintái), 
Kövér György (Bekeresztelkedők. Társadalomtörténeti 
adalékok arról, hányféle család származhat egy famí
liából). Örsi Julianna (Az egyház nemzetiségmegtartó 
ereje), Bartók Béla (Az egri evangélikusok társadalmi

Plósz Sándor emléktáblájának avatása 
2011. augusztus 28-án a IV-XV. kerületi Bíróság 

épületének homlokzatán
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háttere a két világháború között), a Felekezeti kötődé
sek és társadalmi helyzetek című szekcióban Kármán 
Gábor (A konfesszionalizáció hasznáról és káráról: 
egy paradigma margójára), Bariska István (Felekezet- 
váltás forrástípusai a 16. századi Kőszegen), Kónya 
Péter (Evangélikusok Epeijesen a 17-19. században), 
Molnár Sándor Károly (A kegyesség művelődéstörté
nete a képzőművészet tükrében), Hudi József (Rejtjelek 
dekódolása. Voyta Adolf pápai építész társadalmi kap
csolatai 1860-1893), Nagy Péter (A felekezetek szere
pe a Rimamurány-Salgótaijáni Vasmű Rt. ózdi telep
helyén a 20. század első felében), Apor Péter (1968 és 
katolikus aktivizmus Magyarországon), Mohay Tamás 
(Felekezeti nézőpont a hagyományteremtésben: néző
pontok a „hargitai csata” körül), a Kisebbségi csopor
tok -  kisebbségi stratégiák szekcióban Tamás Ágnes 

(„Hogyan lehetne Magyarorszá
gon a zsidókérdést a legprakti
kusabban megoldani?!”), Bakó 
Béla (A modem antiszemitiz
mus mint kulturális kód), Paksy 
Zoltán (A Zala megyei zsidóság 
földrajzi elhelyezkedése, foglal
kozási és iskolázottsági viszo
nyai a dualizmus korában), Bé- 
ládi Olívia (Érintkezési pontok: 
a pesterzsébeti zsidó közösség 
a II. világháború előtt), Horváth 
József (Végrendeleti adalékok 
a győri „rácok” 17-18. száza
di történetéhez). Láng Benedek 
(Miért titkosítana valaki egy 
keresztény imakönyvet?), Tóth 
Ágnes (A „Memorandum-ügy”. 
Német nemzeti mozgalom az 
evangélikus egyházon belül az 
1940-es években), Mészáros 
Márta (Kisebbség a többségben. 

Egy kis protestáns egyházközség kialakulása és jelentő
sége anyakönyvei tükrében a római katolikus tengerben 
[Kiskunfélegyháza]), Az oktatás és nevelés felekezeti 
dimenziói című szekcióban Farkas Noémi Tünde (Kö
zép-erdélyi halotti beszédek szerzői és azok életpályája 
a 18. század derekától a 19. századig), Készéi András 
(A felekezeti meghatározottság és a lehetőségek tere), 
Csik Tamás (A győri középfokú oktatás és a zsidóság 
a dualizmus időszakában). Halász Imre (A felekezeti 
oktatás sajátosságai a Bach-korszakban a soproni köz- 
igazgatási kerületben), Csorna Zsigmond (Az „ojtoga- 
tó” vidéki papok társadalmi-gazdasági jelentősége a 19. 
század utolsó harmadában), Vesztróczy Zsolt (Egyházi 
népoktatás, modernizáció, magyarosítás. A szlovák ré
gió egyházi népoktatási rendszere a századforduló kör
nyékén a kormányzati törekvések és közoktatási sta
tisztikák fényében), Simon Ervin (Az elemi népoktatás 
felekezeti jellegéből adódó konfliktusok Csetényben a 
20. század első évtizedeiben), Hajtó Vera (Belga-Ma
gyar Katolikus Gyermekakció 1923-27. Identitás és jó 
tékonykodás), a Felekezeti csoportok: a „hatalom" és
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a hatalom gyakorlása a társadalomban című szekció
ban Dobszay Tamás (Felekezetek, egyházak az alsófo
kú igazgatásban), Borbély Tamás (A városi kegyúri jog 
gyakorlása és politikai motivációi a dualizmus korában. 
Viták és a változó gyakorlat a törvényhatósági jogú vá
rosokban), Csekő Ernő (A felekezeti identitás változó 
szerepe és súlya a dualizmus-kori paraszti népesség po
litikai magatartásában [Tolna megye]), Szabó Dániel 
(Vallás és háborús lelkesedés 1914), Szécsényi Mihály 
(Virrasztó Koppány és társai. A Turáni Egyistenhívők 
és a hatalom az 1930-as évek második felében), Há
mori Péter (Felekezetek, hatalom és társadalmi önszer
veződés Észak-Erdélyben 1920-1940-1944), Havadi 
Gergő (Hétköznapi szórakozás vagy cionizmus? Jelenté
sek a „Keddista” ifjúsági csoportosulásról, avagy zsidó 
és nem zsidó fiatalok egyes fővárosi szórakozóhelyek és 
vendéglők ellenőrzött tereiben, a hetvenes években), va
lamint Fazekas Csaba (Se veled, se nélküled. Az egyhá
zak és az 1989-90-es rendszerváltás) tartott referátumot.

• 2011.szeptember 7-én, a Politikatörténeti Intézet kon
ferenciatermében került sor a Kelet-európai kisállamok 
nyomorúsága című, Bibó István müvéről és aktualitá
sáról szóló kerekasztal-beszélgetésre, amelyen Bojtár 
Endre irodalomtörténész, Darvasi László író, Hunyady 
György szociálpszichológus, Lánczi András filozófus 
és Ormos Mária történész vett részt. Földes György tör
ténész moderálásával.

• 2011. szeptember 27-én, a győri Széchenyi István 
Egyetem VIP-termében, az Akadémiai Napok kereté
ben, Genocídium, népirtás, háborús bün(ös)ök cím
mel rendezett konferenciát a Széchenyi István Egye
tem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara. Dr. M. 
Nyitrai Péter tanszékvezető egyetemi docens bevezető 
előadása után Prof. Dr. Thomas Krompecher egyete
mi tanár (Lausanne, Svájc) Identification in Bosnia and 
Herzegovina, Prof. Dr. Lamm Vanda egyetemi tanár, 
akadémikus A délszláv válság idején elkövetett genocí
dium a nemzetközi jo g  és a büntetőjog határán címmel 
tartott referátumot.

• 2011. szeptember 21-én, a Magyar emlékekért a Világ
ban Közhasznú Egyesület, a Lánchíd Kör és a Széche
nyi Társaság 220 éve született a Lánchíd megálmodója, 
200 éve a hídépítés vezetője címmel emlékestet szerve
zett. A Széchenyi Társaság nevében emlékbeszédet tar
tott dr. Horváth Attila egyetemi docens (PPKE, ELTE).

• 2011. szeptember 21-én, az ELTE BTK Kari tanács
termében Stefano Bottoni, az MTA Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársa tartott előadást A Vla
dimír Tismáneanu vezette elnöki bizottság és a kommu
nista rendszer értelmezése a román történeti és közéleti 
diskurzusban címmel. •

• 2011. október 7-én, a Magyar Tudományos Akadémi
án konferenciát tartottak A határon kívül élő állampol
gárok parlamenti képviselete. A küljoldön történő sza

vazás -  példák és kihívások címmel. Előadást tartott 
Kocsis Károly akadémikus (Köszöntő: Magyar tudósok 
a világban), Martonyi János külügyminiszter, egyete
mi tanár (A konferencia aktualitása), Trócsányi László 
nagykövet, egyetemi tanár (A Velencei Bizottság aján
lása a külföldön történő szavazásról), Dimitris Christo- 
poulos, a Panteion Egyetem egyetemi tanára (A hellén 
diaszpóra szavazati joga a 21. század küszöbén), Joelle 
Garriaud-Maylam szenátor, UMP (A külhoni franci
ák szavazati joga és parlamenti képviselete), Manuéla 
Aguiar, jogász-szakértő, a külhoni portugálok korábbi 
parlamenti képviselője (A Portugálián kívül élő portu
gálok szavazati joga és parlamenti képviselete), Gui- 
do Tintori, egyetemi tanár, EUDO Citizenship-EUI és 
Marié Curie Fellow, University of Leiden (A külföldön 
élő olaszok szavazati joga és parlamenti képviselete), 
Varga Attila, a Sapientia Egyetem egyetemi docense, 
román parlamenti képviselő (A határon túl élő romá
nok parlamenti képviselete), Korhecz Tamás, Magyar 
Nemzeti Tanács, Újvidék (Újabb tendenciák Közép-és 
Kelet Európában), Ader János, EP képviselő (A határon 
kívül élő magyarok szavazati jogának kérdése). Zárszót 
Pröhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes állam
titkára mondott.

• 2011. október 5-én, Szekszárdon a Pécsi Tudomány- 
egyetem Illyés Gyula Kara és a Magyar Néprajzi Tár
saság Társadalomnéprajzi Szakosztálya Tárkány Szűcs 
Ernő születésének 90. évfordulója alkalmából Tárkány 
Szűcs Emlékülést szervezett. Ez alkalommal alakult 
meg a multidiszciplináris jogi kultúrtörténeti, jogi nép
rajzi kutatócsoport. Az emlékülést Dr. Tárkány Szűcs 
Attila, az INFORUM elnöke nyitotta meg (Tárkány 
Szűcs Ernő munkássága a tudománytörténetben ), elő
adást tartott Dr. Mezey Barna egyetemi tanár (ELTE
-  Tárkány Szűcs Ernő és a hazai jogi kultúrtörténet), 
Dr. Tóth Zoltán egyetemi tanár (ME BTK Szocioló
gia Intézet -  A Magyar Királyság kitakart társadalmai 
és tabusított kérdései -  A „köznép" jogélete Tárkány 
Szűcs Ernő munkásságában), Dr. Bognár Szabina 
(MTA Társadalomkutató Központ) és Dr. Nagy Janka 
Teodóra főiskolai tanár (PTE IGYK SZMSZI) (Tár
kány Szűcs Ernő jogi néprajzi kutatásai és a hazai, a 
nemzetközi néprajztudomány), Dr. Gelencsér József 
c. egyetemi docens (Nyugat-Magyarországi Egyetem
-  Tárkány Szűcs Ernő inspirációi -  „...hogy talán ked
vet kap a jogi népszokások kutatására is.”), Dr. Homo
ki-Nagy Mária egyetemi tanár (SZTE AJK -  Kutatói 
tapasztalatok a jogtörténet és a néprajz tudományának 
határán), Dr. Bárth János néprajzkutató, c. egyetemi do
cens (SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológia 
Tanszék -  Erdélyi település- és társadalomnéprajzi ku
tatásaim jogi néprajzi vonatkozásai), Dr. Kajtár István 
(PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék -  A jogi kultúrtörté
net a pécsi műhelyben), Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet 
levéltáros-történész (Bács-Kiskun Megyei Múzeum, 
Kecskemét -  Két szabad kerület társadalomtörténeti 
kutatásának jogi néprajzi vonatkozásai), Dr. Béli Gábor 
egyetemi docens (PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék -  18.



századi dél-dunántúli büntetőügyek jogi néprajzi vonat
kozásai), Dr. Petercsák Tivadar egyetemi tanár (Eszter- 
házy Károly Főiskola Modernkori Magyar Történelem 
Tanszék -  Törvények és helyi jogszokások a közbir
tokosságok működésében), Délután kutatói műhely
beszélgetésre került sort (témája: Tárkány Szűcs Emő 
jogi néprajzi szintézisének [Magyar jogi népszokások] 
megjelenése a hazai kutatásokban). A szekszárdi bor
egyetem szervezésében ugyanekkor mutatták be a Jog- 
történeti értekezések könyvsorozatban, Dr. Mezey Bar
na szerkesztésében megjelent, Bor és jogtörténet című 
kötetet. (A konferenciáról beszámoló olvasható e szá
munk 76-77. oldalán.)

• 2011. október 13-án, a budapesti írók Boltjában ke- 
rekasztal-beszélgetés keretében mutatták be Cieger 
Andrásnak a Napvilág Kiadó gondozásában megjelent 
Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán 
című könyvét. A beszélgetés résztvevői: Cieger András 
történész, Csizmadia Ervin politológus, Gerö András 
történész, Gombár Csaba politológus és a moderátor, 
Stumpf András újságíró.

• 2011. október 14-én, dr. Bakonyi Péter, Martfű egykori 
polgármestere, az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtör
téneti Tanszéke mb. előadója halálának első évfordulója 
alkalmából emlékművet avattak a martfűi új közteme
tőben.

• 2011. október 17-én, Kecskeméten a Bács-Kiskun Me
gyei Főügyészség és a Bács-Kiskun Megyei Önkor
mányzat Múzeumi Szervezetének Kiskun Múzeuma 
emlékülést rendezett Vájna Károly születése 160. év
fordulója alkalmából. Az előadók között volt Dr. Náná- 
si László PhD, főügyész, Bánkiné Molnár Erzsébet, az 
MTA doktora, nyugalmazott múzeumigazgató, Dr. Me
zey Barna, az MTA doktora, az ELTE rektora, tanszék
vezető egyetemi tanár, Csóti András bv. vezérőrnagy, a 
BVOP pk.helyettese, Dr. Vincze Eszter bv. felügyeleti 
ügyész. Dr. Nagy Janka Teodóra PhD, tanszékvezető 
főiskolai tanár. (Á konferenciáról a Jogtörténeti Szemle 
2012. évi 1. füzetében számolunk be.)

• 2011. október 18-án, a Magyar Nemzeti Múzeum 
dísztermében Anyakönyvek és a genealógiai kutatás 
címmel rendezett tudományos konferenciát a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társaság. Előadást tartott

_________Jog
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Orbán Balázs András jogi szakreferens (Közigazga
tási és Igazságügyi Minisztérium -  Anyakönyvi kuta
tások jogi szabályozása), Szuromi Szabolcs Anzelm 
egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem
-  Á Magyar Katolikus Egyház Kánonjogi Álláspontja 
az anyakönyvek tekintetében), Szabadi István, a Ti
szántúli Református Egyházkerület Levéltárának igaz
gatója (Anyakönyvek kutatása a Magyarországi Re
formátus Egyház gyűjteményeiben), Kertész Botond 
történész-muzeológus (Evangélikus Országos Múzeum
-  Anyakönyvek kutatása a Magyarországi Evangélikus 
Egyház gyűjteményeiben), Haraszti György, a Holoca
ust Dokumentációs Központ és Emlékhely Közalapít
vány elnöke (A magyarországi izraelita anyakönyvek 
kutatása), Kollega-Tarsoly István levéltáros, könyvki
adó (Anyakönyvi kutatások a Magyar Országos Levél
tárban), Beke Margit, az Esztergom-Budapesti Föegy- 
házmegye Egyháztörténeti Bizottságának elnöke (A 17. 
századi Pázmány Péter-féle vizitáció és a korabeli ka
tolikus anyakönyvezés), Lakatos Andor, a Kalocsai 
Föegyházmegyei Levéltár igazgatója (Anyakönyvek 
digitalizálásának tapasztalatai Kalocsán), Bemád Rita 
levéltáros (Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár
-  Erdélyi anyakönyvi kutatások lehetőségei), Botlik Jó
zsef egyetemi docens (Pázmány Pétert Katolikus Egye
tem -  Anyakönyvi kutatások lehetőségei Kárpátalján), 
Apró Erzsébet ny. fölevéltáros (Anyakönyvi kutatások 
lehetőségei a Vajdaságban), Hunyadi László, a Magyar 
Családkutató Egyesület elnöke (Anyakönyvi kutatások 
tapasztalatai a Felvidéken).

• 2011. október 29-én, az ELTE Állam- és Jogtudomá
nyi Kara Aula Magnájában Értékőrző megújulás -  Ál
lami Számvevőszék a történelem sodrában címmel ren
dezett tudományos konferenciát az ELTE és az Állami 
Számvevőszék. A Számvevőszék 140 évvel ezelőtti 
megalapításáról szóló tanácskozást Dr. Mezey Barna, 
az ELTE rektora és Domokos László, az ÁSZ elnöke 
nyitotta meg, s felszólalt az egyetem és a számvevő- 
szék több vezetője is, így Domokos László, az Álla
mi Számvevőszék elnöke, Király Miklós, a jogi kar 
dékánja, Révész T. Mihály címzetes egyetemi tanár, 
Csapodi Pál, az Állami Számvevőszék főtitkára, Nagy 
Marianna egyetemi docens, Pulay Gyula, az Állami 
Számvevőszék főigazgatója. (A konferenciáról a Jog- 
történeti Szemle 2012. évi 1. számában jelenik meg 
beszámoló.)
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