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• 2011. november 3-án, a HM Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum Dísztermében konferenciát rendeztek a szat
mári békeegyezmény megkötésének 300. évfordulója 
alkalmából, Az újrakezdés esélye címmel. Hermann 
Róbert (HM HÍM parancsnoka tudományos helyettese) 
megnyitója után előadást tartott Várkonyi Ágnes aka
démikus (Esélyek és alternatívák 1711 után), Czigány 
István alezredes (HM HÍM Hadtörténeti Intézet-A  Rá- 
kóczi-szabadságharc és a közép-európai hadi helyzet 
1708-1711), Mészáros Kálmán kutató (HM HÍM Had
történeti Intézet A kuruc hadsereg „tiszti címtára”. 
Források, módszerek, tanulságok), Bagi Zoltán fölevél- 
táros (Csongrád Megyei Levéltár -  A Dunántúl kuruc 
elhagyása 1709-1710), Gyulai Éva docens (Miskolci 
Egyetem -  Emblémás zászlók a Rákóczi-korban), Ge
bei Sándor egyetemi tanár (Eszterházy Károly Főisko
la. Eger -  II. Rákóczi Ferenc és a lengyel szepességi 
sztaroszta, Thcodor Lubomirski kapcsolata), Oláh Ta
más folevéltáros (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Le
véltár Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára -  „El hiszem Ke
gyelmed cs tudgya, hogy Nemes Zempljn Vármegye 
meg hajlott.” Hadiesemények Zemplén vármegyében 
1710-1711 folyamán). Szirácsik Éva igazgató (Nóg- 
rád Megyei Múzeumi Szervezet -  Nógrád vármegye 
nemessége egy 1711. évi politikai összeírás alapján), 
Polgár Marianna docens (Berzsenyi Dániel Főiskola, 
Szombathely -  „...alkalmasint vége látom a kuruc vi
lágnak." Missilisek a szatmári béke előtti időszakból), 
Kovács Ágnes docens (Debreceni Egyetem -  A volt ku
ruc tisztségviselők karrierlehetősége 1711 után), Varga 
J. János tudományos tanácsadó (MTA Történettudomá
nyi Intézet -  A megszakítottság és a folytonosság ele
mei Károlyi Sándor országépitő tevékenységében). Kis 
Domokos Dániel tudományos kutató (Országos Szé
chényi Könyvtár -  Bujdosás, hazatérés, beilleszkedés 
a Rákóczi-szabadságharc után), Kónya Péter egyetemi 
tanár, rektorhelyettes (Eperjesi Egyetem [Szlovákia]

Ottlyk György brigadéros tevékenysége a szatmá
ri békét követően), Tóth Ferenc főiskolai tanár (Ber
zsenyi Dániel Főiskola, Szombathely -  Emigrációból 
emigrációba egy magyar származású francia család a 
18. században). Seres István turkológus (Rákóczi-párti 
szervezkedés a Hegyalján és a Tisza mentén 1716-ban), 
Oross András főlevéltáros (Magyar Országos Levéltár-  
Várrombolások a Rákóczi-szabadságharc alatt és után), 
Kass Géza tanár (Városmajori Gimnázium -  Tervezetek 
hazánk katonai szervezetéről a Rákóczi-szabadságharc 
előtt és után), Schramck László mb. igazgató (Pest Me
gyei Levéltár - A magyar rendiség megállapodása az ál
landó hadsereg ellátásáról a szatmári békekötés után).

• 2011. november 3-5-én, Tübingenben, az Eberhard 
Karls Universitát Új Aulájában Normsetzung und 
Normverletzung (Alllágliche Lebenswellen im König- 
reich Ungarn vöm 18. bis zűr Mitte des 19. Jahrhun-

derts) címmel rendeztek konferenciát, amelyen több 
magyar kutató is előadást tartott, így Dr. Mczey Bar
na, az ELTE rektora (Das Gefangnis im ungarischen 
Vormárz. Zűr Rolle dér Kcrkcrslrafe in dér Patrimo- 
nialgerichtsbarkeit), Dr. Gőzsy Zoltán (Pécs -  Phasen 
und Ebenen dér kirchlichen Normcnkommunikation in 
Transdanubien im 18. Jahrhundert), Dr. Fata Márta (Tü- 
bingen -  Normverletzung als Auswanderungsgrund), 
Dr. Pál Judit (Kolozsvár -  Staatsbeamter oder Klient? 
Ein „Vermittler” aus Ostungam zwischen verschiede- 
ncn sozialen Nőimen), Dr. Dominkovits Péter (Sop
ron -  Zwischen Ungewissheit und Furcht. Bürgeriicher 
Alltag in Ödenburg wáhrend des Rákóczi-Aufstandes), 
Dr. Soós István (Moralische Verfehlungen und dic „sitt- 
liche Öffcntlichkeit” in dér königlichen Freistadt Pest 
wáhrend des Bicdermeiers).

• 2011. november 3-5-én, a Zágrábi Egyetem Jogi Kará
nak Tanácstermében az International Scientific Confe- 
rence marking the Centenary o f  the Foundation o f  the 
Chair ofHistoiy o f Croatian Law and State című tudo
mányos konferenciával ünnepelték a Horvát Jog- és ÁI- 
lamlörténeti Tanszék fennállásának 100. évfordulóját, 
valamint az Általános Magánjogi Kódex biccntenáriu- 
mát. A Dalibor Cepulo tanszékvezető professzor irányí
tásával megszervezett ünnepi konferenciára hét közeli 
ország (Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, 
Macedónia, Magyarország, Szerbia és Szlovénia) tizen
négy egyeteméről (többek között Bécs, Bclgrád, Ljub- 
jana, Dubrovnik, Graz, Sarajevo, Split, Skopje, Rijeka, 
Mostar) érkeztek résztvevők. Az ELTE Állam- és Jog- 
tudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszé
két Rigó Kinga PhD-hallgató és Gosztonyi Gergely 
tanársegéd képviselte. A konferencián előadást tartott 
Dalibor Cepulo (Croatian legal history at the Faculty of 
Law, University of Zagrcb), Wilhelm Brauneder (The 
ABGB: A European codification of civil-law), a Legal 
histoiy courses and legal histoiy research methodology 
című szekcióban Martin Polaschck (Fluctuat nec mer- 
gitur -  Development of the legal history course[s] at the 
University of Graz), Gosztonyi Gergely (The teaching 
of legal history in Hungary, 1635-2011), Sima Avramo- 
vic (Foundation and development of the legal history 
courses at the Bclgrade Faculty of Law), Vladimír Si- 
mic (Development of legal history sciencc in Slovenia), 
Zrinka Erent-Sunko (Professor Mihajlo Lanovic and 
his contribution to the teaching of national legal histo
ry), Filip Hamersak (Methodological characteristics of 
the first textbooks at the Chair of national legal history 
of the Faculty of Law in Zagreb), Nella Lonza (Am- 
biguous approaches and wrong conclusions: myths and 
stereotypes regarding legal order and legal culturc of 
the mcdieval Dalmatian towns), a General Civil Code 
in Croatia and in neighbouring countries című szek
cióban Jaksa Barbié [Croatian priváté law and Croatian 
legal system), Katja Skrubej (The first hundred years of 
the General Civil Code and the Slovenes), Fikret Karcic 
(The General Civil Code in Bosnia and Herzegovina: 
codification as a means of transformation of legal sys-
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tem), Igor Glilia (Influence of the General Civil Code 
on Croatian civil law), Mirela Kresié (The law of suc- 
cession principles of the General Civil Code in the Cro- 
atian-Slavonian probatc couits practice), Iván Kosnica 
(Citizenship and the General Civil Code in the King- 
dom of Croatia and Slavonia between 1853 and 1879), 
Frane Stanicic (Somé public law limitations on owner- 
ship in the Kingdom of Croatia and Slavonia in the peri- 
od 1852-1918), a Croatian canstitutional and legal de- 
velopinent in the European context I. című szekcióban 
Magdaléna Apostolova-Marsavelski (The echoes of the 
Bologna school in the sources of medieval Zagreb), 
Vilma Pezelj (The civilization value of the Statute of 
Mijét), Zeljko Rádió (The inquisitorial procedure in 
the 17lh century and freedom of judicial conviction 
with an overview of the work of J. Micelovic Practica 
criminale), Anamari Petranovic (Proclamatio and usu- 
capio pro emptore [the Román and statutory options]), 
Marko Petrák (Ius commune in the Military Bordér? 
Notes to Militar-Granitz-Rechten), Iván Milotic (The 
traditional conccpt of owncrship in Lun [the island of 
Pag) and the supcrficics cedit solo principlc), Tomislav 
Karlovic (Pignus rci immobilis in the Tripartite law), 
a Croatian canstitutional and legal development in 
the European context II. szekcióban Ljubomir Zovko 
(Austrian-Hungarian monarchy and the ethnic issue 
in Bosnia and I lerzegovina), Zeljko Bartulovic (Legal 
regulations on the minority [religious] communities on 
the Croatian territorics between the 17th ccntury and 
1918), Josip Vrbosic (Croatian internál administrative 
organization [Continental and Coastal], current coun- 
ties, and the European régiónál policy), Heka László 
(Croatian-Hungarian public disputes), Budislav Vukas 
([Lcgal]history content in the preambles of the consti- 
tutions of the Central-European and the South-Easlem 
European countrics during the post-communist period), 
Mirela Sarac (Rcscission of contract -  a comparative 
approach). Marija Stambuk Sunjic (Legal status of [in- 
land] waters in the 19th century on the territory of the 
Croatian lands), Visnja Lachner (Development of the 
institution of adoption in the Kingdom of Croatia and 
Slavonia). (A konferenciáról beszámoló olvasható e 
lapszámunk 71-73. oldalán.)

• 2011. november 10-én, az MTA Székházának Felöl va- 
sótermeben Harmónia és diszharmónia a társadalom
ban címmel rendezte meg a Filozófiai és Történettudo
mányok Osztálya és a Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztálya a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó 
tudományos ülést, amelyen előadást tartott Török Lász
ló, az MTA rendes tagja, az MTA Filozófiai és Törté
nettudományok Osztályának elnökhelyettese, MTA RÍ 
(Az igazságos állam. Két ókori eset). Zsoldos Attila, 
az MTA levelező tagja, a Filozófiai és Történettudomá
nyok Osztályának elnökhelyettese, MTA TTI (A bolon
dok hajója -  Kultúrkritika a középkor végén), Tringli 
István, tudományos fomunkatárs, MTA TTI („Harmó
nia, amit nem értünk”. Mikes, Voltaire és a lisszaboni 
földrengés), Dávidházi Péter, az MTA levelező tagja.

MTA ITI (Konfliktus és társadalmi béke), Gyáni Gá
bor, az MTA levelező tagja, MTA TTI (Nép és demok
rácia: demokratikus és antidemokratikus attitűdök), 
Hunyady György, az MTA rendes tagja, a Filozófiai és 
Történettudományok Osztályának elnöke, ELTE PPK 
(A bizalom mint legitimációs erőforrás), Bayer József, 
az MTA rendes tagja, MTA PTI (Intézményi bizalmat
lanság, társadalmi értékválság és gazdasági stagnálás: 
van-e kitörés az ördögi körből?), Györlfy Dóra, egye
temi docens, PPKE BTK (A bizalom hálójában -  társa
dalmi nézőpontok), Meleg Csilla, egyetemi tanár, PTE 
ÁJK (Ösztön és értelem között).

• 2011. november 11-én, az ELTE ÁJK Kari Tanácster
mében rendezte meg ELTE ÁJK Magyar Jogtörténeti 
Tanszéke és a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde
lem-történeti Tudományos Társaság Militarizmus és 
demilitarizmus a XIX—XX. századi magyar állam rend
védelmében című (XXVI.) magyar rendvédelem-tör
téneti tudományos konferenciát, amelyre a 2011. évi 
Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat bel
ügyi fejezetének keretében került sor. Dr. Mezey Barna 
megnyitója után Dr. Parádi József (Militarizmus és de
militarizmus a polgári magyar állam rendvédelmében. 
Az egységes állami fizetési rendszer és a rendfokozati 
rendszerek). Csóka Ferenc (Rendvédelem kontra ren
dészet), Dr. Boda József (A katonai rang és függelmi 
rendszer használatának tapasztalatai a nemzetbiztonsá
gi szakszolgálat tevékenységében), Dr. Kovács Zoltán 
András (A rendőrség és a csendőrség katonai alkalma
zása 1944-1945-ben), Dr. Csiha Gábor (Demilitarizá- 
ciós mozzanatok a magyar katonai igazságszolgáltatás 
történetében), Zcidlcr Sándor (A Magyar Királyi Ne
mesi Testőrség, a Magyar Királyi Darabont Tcstörség, a 
Magyar Királyi Képviselőházi Őrség, a Magyar Királyi 
Koronaőrség és a Magyar Királyi Folyamőrség rang- 
rendszerei), Dr. Szakály Sándor (A csendőrtiszti kar
rier), Dr. Fórizs Sándor (A rendvédelmi elvárások tük
röződése négy ország rendőrtisztképzésében), Simon F. 
Nándor (Párt és belügy: Munkásőrség -  a Munkásőrség 
rangrendszere és függelmi viszonyai), Dr. Estók Jó
zsef (A büntetés-végrehajtási függelmi viszonyrendszer 
története 1867-2005), Dr. Perényi Roland (A fővárosi 
rendőrség tagjainak II. világháború alatti tevékenysége 
az igazoló bizottsági iratok tükrében) tartott előadást.

• 2011. november 14-én, az Állambiztonsági Szolgála
tok Történeti Levéltárának aulájában Romsics Ignác 
akadémikus mutatta be Gyarmati György A Ráko- 
si-korszak 1945-1956. Rendszerváltó fordulatok évti
zede Magyarországon (Rubicon Ház, Budapest, 2011) 
című új könyvét.

• 2011. november 16-án, az ELTE ÁJK Kari Tanácster
mében, a Magyar Történelmi Társulat szervezésében 
Szabó Dániel tudományos főmunkatárs (MTA Törté
nettudományi Intézete) tartott előadást Két magyar po
litikusi életút a 19. és 20. század fordulóján: Széli Kál
mán és Wekerle Sándor címmel.



2011. november 17-én, a Budapesti Ügyvédi Kama
ra Protokoll-lennében a Mezey Barna szerkesztésében 
készült. A szimbólumok üzenete - A jogi kultúra jelké
pei: eljárások, szokások, formák és tárgyak (Budapest, 
ELTE Eötvös Kiadó, 2011) című kötetet, illetve Ken
gyel Miklós Perkultúra. A bíróságok világa -  A világ 
bíróságai (Budapest Pécs. Nordex Kft. Dialóg Cam- 
pus Kiadó, 2011) című könyvét Révész T. Mihály c. 
egyetemi tanár. Varga István tanszékvezető egyetemi 
docens, sorozatszerkesztő és Karácsony András egye
temi tanár mutatta be. Elnököli Máthé Gábor egyetemi 
tanár, az. MTA Jogtörténeti Albizottságának elnöke.

2011. november 18-án, az ELTE Egyetemi Könyvtár 
Dísztermében, a L’Harmattan Kiadó és az Eszterházy 
Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kara rendezésé
ben mutatták be Németh István-Fiziker Róbert (szerk.): 
Ausztria a 20. században. Az „életképtelen " államtól a 
„boldogok szigetéig" című tanulmánykötetet, valamint 
Németh István: Az osztrák út. Ausztria a 20. században 
című könyvét.

2011. november 21-én, az ELTE ÁJK Kari Tanácster
mében rendezte meg az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Doktori Iskolája Bódiné Dr. Beliznai Kinga Szimbólu
mok és rituálék a jogtörténetben című PhD-értekezé
sének nyilvános védését. A bíráló bizottság elnöke Dr. 
Kukorelli István egyetemi tanár, C'Sc (ELTE ÁJK), a 
hivatalos bírálók Dr. Kajtár István tszv. egyetemi tanár, 
CSc (PTE) és Stipta István tszv. egyetemi tanár, CSc 
(Miskolci Egyetem), a bizottság tagjai Dr. Balogh Ele
mér tszv. egyetemi tanár (SZTE) és Dr. Nagy Janka Te
odóra intézetigazgató főiskolai tanár (PTE Illyés Gyu
la Tanárképző Főiskola, Szckszárd) voltak. A doktori 
fokozatot a Doktori Tanács 2011. december 8-án ítélte 
oda Bódiné Dr. Beliznai Kingának. (A doktori védésről 
beszámoló olvasható e lapszámunk 69-70. oldalán.)

2011. november 24-én, a Szegedi Akadémiai Bizottság 
Székházában, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara Magyar Jogtörténeti Tanszéke szer
vezésében, a 90 éves a szegedi jogászképzés c. ünnepi 
sorozat keretében rendezték meg az V. Szegedi Jogtör
ténész Konferenciát, amelynek témája A polgári peres 
eljárás mag-arországi fejlődéstörténete (Száz éve fo
gadták az 1911. évii. tc.-et). Dr. Szabó Imre köszöntője 
után Jakab Éva (A polgári perrendtartás az ókori jog
történet tükrében). Béli Gábor (A legrégibb perrendet 
megörökítő magyar jogkönyv), Mezey Barna (A tör
vénykezés kérdései az Országbírói Értekezleten), Má
thé Gábor (Semmítöszéki revíziós javaslatok a polgá
ri törvénykezési rendtartáshoz), majd az I. szekcióban 
Ruszoly József (Választási bíráskodási eljárás a kirá
lyi Kúrián az 1899:XV. te. szerint), Delacasse Krisz
tina (Képviseleti jog -  képviseleti kényszer. A perbeli 
képviseletre vonatkozó szabályok változása a PTR-től 
a Pp-ig), Antal Tamás (A községi bíráskodás jogintéz
ményei és a polgári perrendtartás). Nagy Janka Teodóra 
(A községi bíráskodás az 1911. évi Pp. szabályozásá

ban és a joggyakorlatban - Bónis György és tanítvá
nyai tápéi jogi néphagyománygyüjtése tükrében), Stipta 
István (A pénzügyi közigazgatási bíróság eljárást érintő 
elvi döntései, 1884-1896), Völgyesi Levente (A Pp-ben 
fellelhető jogorvoslatok intézmény fejlődése a magyar 
jogtörténetben), Horváth Attila (A magyar polgári eljá
rásjog „fejlődése” 1945 és 1989 között). Balogh Elemér 
(A polgári perrendtartás a magyar Alkotmánybíróság 
gyakorlatában), a II. szekcióban Szabó Béla (A felső-ma
gyarországi városszövetség 17. századi jogkönyvének 
eljárásjogi vonatkozásai), Bató Szilvia (Egy ismeretlen 
forráscsoport: magánjogi perkivonatok a 18—19. század 
fordulóján), Homoki-Nagy Mária (Az adóssági perek 
története), Papp László (Polgári perrendtartás a szaba
dalmi eljárásban), Herger Csabáné (A házassági kötelék 
védelmét szolgáló intézmények az 1911. évi I. tc.-bcn a 
19. századi előzmények tükrében), Koncz Ibolya (A nő- 
tartással kapcsolatos eljárásjogi kérdések az 1911. évi 
I. te. alapján), Beke-Martos Judit (Polgári eljárásjog az 
Egyesült Államokban) tartott előadást.

• 2011. november 24-én, az ELTE ÁJK Aula Magná- 
jában került sor a Magyar jogtudósok hozzájárulása 
a magánjogtudomány nemzetközi fejlődéséhez és a 
magánjogi kodifikációhoz (Contribution of Hungárián 
Jurists to the Development of the Science and Codi- 
fication of Priváté Law) című symposionra. Előadást 
tartott Hamza Gábor akadémikus (Magyar jogtudósok 
hozzájárulása az európai és az Európán kív üli magán
jogtudomány fejlődéséhez, különös tekintettel Orosz
országra, Németországra, Törökországra és Brazíliára). 
Sándor István (Szászy-Schwarz Gusztáv és a német 
magánjogtudomány), Francis A. Gábor (Contribution 
of Vera Bolgár and Charles Szladits to the „Europea- 
nization” of the Legal Science in the United States of 
America), Csehi Zoltán (Szászy István és a nemzetkö
zi magánjog). Boóc Ádám (Zajtay Imre és a magánjogi 
jogösszehasonlítás), Wcmer Ogris (Ungarische Einflüs- 
se auf die Privatrechlscnlwicklung und Privatrechtswis- 
senschaft Östcrreichs), Vékás Lajos (Eörsi Gyula és a 
Bécsi Nemzetközi Adásvételi Egyezmény).

• 2011. november 25-én, az ebesi Arany Oroszlán ét
terem nagytermében az Ebes Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. Széchényi Ferenc Tájmúzeuma emlék- 
konferenciát rendezett az ebesi kényszermunkatábor 
létesítésének 60. évfordulója alkalmából. A rendezvé
nyen kutatók, pedagógusok tartottak előadást a témával 
kapcsolatban, s egykori táborlakók emlékeztek vissza, 
majd sor került az Út a semmibe című film vetítésére is.

• 2011. november 25-én és 26-án, Die bundesstaatlichen 
Staatsorganisationen -  Internationale wissenschaftli- 
che Tagung címmel nemzetközi tudományos konferen
ciát rendezetek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán. Hans Kaiser minisz
ter, a Konrad-Adenauer-Alapítvány Magyarországi 
Irodájának vezetője és Komáromi László, a Jogi Kar 
dékánhelyettesének megnyitója után, a Dér deutsche
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Föderalismus im XIX-XX. Jahrhundert című temati
kus egységben előadást tartott Dr. Hans-Christof Kraus 
(Universitát Passau Das dcutsche Kaiserreich als mo- 
narchischer Bundesstaat), Dr. Ewald Grothe (Bergische 
Universitát, Wuppertal -  Dér organische Föderalismus 
bei Hugó Preuss), Dr. Szigeti Magdolna (PPKE, Buda
pest -  Weimar dér unitarische Bundesstaat), Hans Kai- 
ser (Bundesratsministcr a.D. íur den Freistaat Thüringen 
-  Dér deutschc Bundesrat nach dem Bonner Grundge- 
setz), Dr. Piotr Czamy (Jagelló Egyetem, Krakkó -  Dic 
Lándcrkammem in den Bundesstaaten und der deutschc 
Bundesrat), az Österreich und Schweiz című témakör
ben Em. o. Univ. Prof. Wilhelm Brauncdcr (Universitát 
Wien -  Föderalismus in Österreich vor und nach 1918), 
Em. o. Univ. Prof. Wilfried Posch (Universitát fúr Ge- 
sialtung, LinzDonau -  Die Frage der I Iauptstadt in ei- 
nem Bundesstaat), Dr. Pállinger Zoltán (Andrássy Gyula 
Deutschsprachige Universitát, Budapest -  EnLstehung 
des schweizerischen Bundesstaates), Dr. Elisabeth Ber- 
ger (Universitát Wien -  Liechtenstein: Vöm Quasi-Kron- 
Iand zum Staat). a Die Europaische Union című téma
körben Dr. Ulrich I lufeld (Helmut Schmidt Universitát, 
Hamburg -  Föderalismus und Staatsbankrott: Der Emst- 
fall in der bíindischcn Solidargemeinschaft), Dr. Tamás 
Csaba (PPKE, Budapest -  Die nationalen Parlamenté 
und das Subsidiaritátsprinzip in der Europáischen Uni
on), a Föderalismus -  Gedanken in Ostmittel-Europa 
című témakörben Dr. Mczey Barna (Eötvös Loránd Tu
dományegyetem, Budapest -  Föderalismus-Gedanke bei 
Ferenc Rákóczi), Dr. Stipta István (Miskolci Egyetem -  
Lajos Kossuth: Die Donauer Konföderation), Dr. Balogh 
Judith (Debreceni Egyetem -  Dic Theorie der östlichen 
Schweiz /Oszkár Jászi/), Dr. Srdjan Sarkié (Újvidéki 
Egyetem -  Die Frage der bundesstaatlichen Staatsor- 
ganisation im Jugoslawien), Dr. Szabó István (PPKE, 
Budapest Die Frage der Staatlichkeit des Habsburger 
Reichs nach dem Ausgleich).

• 2011. november 25-26-án, az ELTE ÁJK Aula Mag
adjában, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvény- 
sorozat részeként, az „Európai Léptékkel a Tudásért, 
ELTE” kutatóegyetemi projekthez kapcsolódva, az 
Állam- és Jogelméleti Tanszék rendezésében konfe
renciával emlékeztek Bibó Istvánra, születésének 100. 
évfordulója alkalmából, Bibó Ish’án, az államtudós és 
államféifi címmel. Az előadások mellett az ELTE ÁJK 
Peijátszó Köre színre vitte Bibó, az államminiszter 
1956-os tevékenységét és a forradalom bukását köve
tő politikai meghurcolását, s az ELTE ÁJK előcsarno
kában megnyitották a Bibó-életmüröl szóló kiállítást. 
A konferencia előadói Bibó István társadalomelméleti, 
történetszociológiai, politikaelméleti, társadalomlélek
tani, jogbölcseleti munkásságát mutatták be. Dr. Mezey 
Barna, az ELTE rektora Közép-ke!ét-európai történe
tiség című előadásában Bibó 1946-os, A kelet-európai 
kisállamok nyomorúsága című tudományos munká
ját ismertette. Kende Péter akadémikus, a Bibó István 
Közéleti Társaság elnöke Bibó mint a nemzet lelkiis- 
merete címmel tartott előadást, amelyben Bibóról mint

az újkori Magyarország legnagyobb (talán egyetlen) 
moralistájáról beszélt, illetve az államtudósi tekintet
te a magyar lelkiismeretnck. Nagy Endre szociológus 
Bibó István világnézetéi mutatta be. Dr. Zsidai Ágnes 
Bibó István 1935-ös Kényszer, jog, szabadság című 
jogbölcseleti írása alapján a címben szereplő három fo
galmat járta körül és értelmezte. Dr. Zinner Tibor jog- 
történész, az ELTE ÁJK meghívott oktatója az 1956-os 
Bibó-per ma ismerhető részleteiről számolt be. Szólt a 
korábban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Bibó Ist
ván bírói mentesítéséről, Göncz Árpád másodrendű és 
Regéczy-Nagy László katonatiszt, harmadrendű vád
lott ügyében hozott ítéletről és annak hátteréről. Gosz- 
tonyi Gergely, az ELTE Rektori Titkárság vezetője 
Propaganda és hatalomkoncentráció címmel tartott 
előadást. A rendezvény második napján Stumpf István 
alkotmánybíró Bibó István Az államhatalmak elválasz
tása egykor és most című akadémiai székfoglalója alap
ján a hatalommegosztás kérdéskörével foglalkozott, 
s 2012-től hatályos Alaptörvény hatalommegosztási 
rendszerét is vizsgálta bibói szemszögből. Paczolay Pé
ter, az Alkotmánybíróság elnöke a közigazgatásról mint 
hatalmi ágról tartott előadást, melyben kitért a közigaz
gatási szintrendszerek máig fennálló problémáira.

• 2011. november 30-án, Győrben, az egykori győri zsi
nagóga, a Széchenyi István Egyetem koncerttermének 
helyiségeiben Az ismeretlen börtön címmel időszaki 
börtöntörténeti kiállítás nyílt, amely megidézte a bün
tetés-végrehajtási intézetek világát, a szokásos eszkö
zök mellett építészeti kuriózumokat is felvonultatva. 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet három éve gyűjti múltjának dokumentumait, 
amelynek eredménye az intézmény fennállásának 125. 
évfordulójára megnyílt tárlat, amelyen helyet kapott a 
19-20. század nagy törvényház- és börtönépítész.e, a 
törvény- és fogháztervezés hazai „piacát” évtizedeken 
át uraló Wagner Gyula több terve, többek között az 
Egerben, Szolnokon vagy Vácon ma is álló, Wagner el
képzelése alapján emelt épületek, illetve a szegedi Csil
lag Börtön tervei. A zsinagóga téli templomának kar
zatán az egykori és a mai börtönélet tárgyi emlékeiből 
rendeztek kamarakiállítást. Ebben helyet kapott többek 
között egy 18. századi fogdakönyv és néhány fiatalabb 
társa, az egykor „lőcsei fehér asszonyként” ismert Kor- 
ponay Jánosné fogságának és pőrének néhány tárgyi 
emléke, a büntetés-végrehajtás egyenruhái, priuszla
pok, az 1930-as évekből fennmaradt, a rabok által ké
szített karikatúrák.

• 2011. november 30-án, az ELTE Állam- és Jogtudo
mányi Karán Alkotmányok a változó világban címmel 
tartott előadást Prof. Nomi Clair Lázár (Ottawa).

• 2011. december 8-án, a budapesti Közép-európai 
Kulturális Intézetben, az Európai Utas Alapítvány, a 
Közép-európai Kulturális Intézet és a Kodolányi Já
nos Főiskola szervezésében Pritz Pál történész, egye
temi magántanár (ELTE) és Gergely András történész.



egyetemi tanár (Káról i Gáspár Református Egyetem) 
mutatta be a Kodolányi János Főiskola Történeti Mű
helyének kiadványai sorozatban megjelent, A negyedik 
nemzedék és ami utána következik. Szekf'í Gyula és a 
magyar történetírás a 20. század első felében. Szerk. 
Ujváry Gábor, a szerkesztő munkatársa Nagy József 
Zsigmond (Ráció Kiadó, Budapest, 2011) és a Történe
ti átértékelés. Hóman Bálint, a történész és a politikus. 
Szerk. Ujváry Gábor, a szerkesztő munkatársa Csurgai 
Horváth József (Ráció Kiadó, Budapest, 2011) című 
könyveket, valamint levetítették a kötetek melléklete
ként DVD-n kiadott két dokumcntumfilmet: Képek és 
emlékezések. Szektü Gyuláról tanítványai és pályatár
sai. Hóman Bálint 1885 1951 (mindkét filmösszeállítás 
rendezője Hanák Gábor).

2011. december 8-án, az ELTF. BTK Kari Tanácster
mében. a Magyar Történelmi Társulat rendezésében 
Pótó János, az MTA Történettudományi Intézetének 
munkatársa tartott előadást Terek és nevek -  Utcanevek 
és szimbolikus politika címmel.

2011. december 9-én, az ELTE Állam- és Jogtudomá
nyi Karán, az Aula Magnában rendezték meg a Békés 
Imre-emlékkonferenciát. Dr. Karácsony András rektor
helyettes megnyitója és Dr. Földi András dékánhelyet
tes köszöntője után Dr. Bárd Károly, Dr. Békés Ádám, 
Dr. Belovics Ervin, Dr. Busch Béla, Dr. Gellér Balázs, 
Dr. Gönczöl Katalin. Dr. Görgényi Ilona, Dr. Györgyi 
Kálmán. Dr. Kabódi Csaba, Dr. Lévay Miklós, Dr. Mol
nár Gábor, Dr. Nagy Ferenc, Dr. Polt Péter, Dr. Sinku 
Pál, Dr. Tóth Mihály és Dr. Vókó György tartott elő
adást.

2011. december 10-én, a Károli Gáspár Reformá
tus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán rendez
ték meg a II. KRF. Büntetőjog-történeti Konferenciát, 
amelynek témája a Gondolatok az erőszak szerepéről 
a jogelvek, normák és intézmények terjedésében a nép- 
vándorlás -  hódítások korában volt. Előadást tartott Dr. 
Deres Petronella egyetemi docens (KRE ÁJK -  Az ittas 
állapot megítélése a magyar büntetőjogban), Dr. Tóth 
Zoltán egyetemi docens (KRE ÁJK -  A halálbüntetés 
írott jogi és szokásjogi szabályainak változásai a feuda
lizmus kori Magyarországon), Dr. Mázi András egye
temi docens (KRE ÁJK -  A bűnügyi fényképezés kez
detei). Zárszót mondott Dr. Király Tibor akadémikus, 
professor emeritus (ELTE ÁJK)

• 2011. december 14-16-án, az ELTE ÁJK Aula Mag
dájában, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar 
Állam- és Jogtörténeti Tanszék és az MTA ELTE Jog- 
történeti Kutatócsoport szervezésében rendezték meg 
az Aktuelle Aspekte dér rechtshistorischen Forschung 
című nemzetközi doktoranduszkonferenciát. A rendez
vényen PhD-hallgatók és doktoijelöltek mellett részt 
vettek a doktori témavezetők is. A résztvevők az ELTE 
ÁJK-n kívül a prágai Károly Egyetemről, a pozsonyi 
Comenius Egyetemről, az Augsburgi Egyetemről, a Ba
seli Egyetemről, a Luzerni Egyetemről és a Bécsi Egye
temről érkeztek. A tanácskozás munkanyelve a német 
volt, egy kivétellel az előadások németül hangzottak 
el. Mezey Barna rektor megnyitója után az I. szekci
óban (levezető elnök: Bckc-Martos Judit. PhD) Frey 
Dóra (ELTE ÁJK -  Ein Sonderfall dér Zwangsmig- 
ration wáhrend und nach dem zweiten Weltkrieg: die 
Sekler aus Bukowina), Mag. Kathrin Tragauer (Univer
sitat Wien -  Vertragspraxis des Ehegüterrechts im 19. 
Jahrhundert), Mike Bacher (Universitat Luzern -  Die 
Bedeutung dér Rechtshistorischen Schule und ihre 
Wirkungsgcschichte in dér Innerschweiz), Sandra Ber- 
thellet (Universitat Basel -  Die Geschichte des Táter- 
Opfer-Ausgleichs), a II. szekcióban (elnök: Frey Dóra) 
JUDr. PhDr. Tontás Gábris, PhD (Comenius Universitat 
Bratislava Vomormativc Wurzeln dér Gerechtigkeit), 
Mgr. Jozcf Maiagyi (Comenius Universitat Bratislava 
-  Beziehung der Kirchc und des Staates in dér Tsche- 
choslowakei 1918-1938), Képessy Imre (ELTE ÁJK -  
Der Fali von János Esterházy), Doc. PhDr. Jirí Sousa 
(Karls-Universitát, Prag -  Einige aktuelle Thenien der 
rezenten tschechischen Rechstshistoriographie), Verena 
Dóm (Universitat Augsburg -  Strafbarkeit von Hexerei 
und Magié nach dem Ende der Verfolgungen. Histori- 
sche und dogmatische Aspekte), Lenkovics Judit (ELTE 
ÁJK -  Fragcn der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
nach dem I. Weltkrieg), Beke-Martos Judit, PhD (ELTE 
ÁJK -  „Die Bewcise zeigen eindeutlich, dass er seine 
Tat nicht wáhrend so eines Anfalls begangen hat [...] 
die Indizicn genügen um festzustellen, dass er fúr seine 
Straftat verantwortlich ist“).

• 2011. december 19-én, az Eperjesi Egyetem kiadásá
ban, szlovák nyelven is megjelent Mezey Barna A ma
gyar polgári börtönügy kezdetei című könyve.


