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• 2012. január 26-27-én, az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Aula Mag- 
nájában, Magyarország Alaptörvényének 2012. janu
ár 1-jei hatálybalépése alkalmából közös nemzetközi 
konferenciát szervezett az ELTE Állam- és Jogtudo
mányi Kara, valamint a heidelbergi Max Planck Inté
zet (Max-Planck-Institut fúr auslándisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht Heidelberg) az európai alkotmá
nyos tér és a nemzeti alkotmányosság kapcsolatáról, The 
European Constitutional Area and National Constitutio- 
nalism címmel. Az eseményen, amelyet a Fritz Thyssen 
Stiflung támogatott, amerikai, belga, brit, luxemburgi, 
német, magyar, osztrák, svájci és svéd egyetemek oktatói 
vettek részt. Király Miklósnak, az ELTE Állam- és Jog- 
tudományi Kara dékánjának megnyitója után az előadók 
foglalkoztak az alapjogok védelmének kérdéskörével, 
különös tekintenél a nemzeti alkotmánybíróságok sze
repére (Dr. Kim Lane Scheppele, Princeton University; 
Dr. Sonnevend Pál, ELTE Állam- és Jogtudományi Ka
rának dékánhelyettese), az alkotmányos értékeknek az 
Európai Unió keretein belüli jelentőségével (Dr. Ármin 
von Bogdandy, a Max Planck Intézet, Heidelberg igaz
gatója; Dr. Takis Tridimas, London School of Economics 
and Political Science; Dr. Frank Hoffmeister, Vrije Uni- 
versiteit, Brüsszel), a „nemzetközi (globális) alkotmány” 
koncepciójával és a fejlődés fogalmának a nemzetközi 
jogi elméletben való megjelenésével (Dr. Olivér Diggel- 
mann és Dr. Tillmann Altwicker, Universitat Zürich), a 
nemzeti alkotmányok legitimitásával kapcsolatos kérdé
sekkel (Dr. Matthias Hartwig, Max-Planck-lnstitut, Hei
delberg). A konferencia első napját Dr. Sólyom László 
volt köztársasági elnöknek, az Álkotmánybíróság volt 
elnökének felszólalása zárta. A második napon az Em
beri Jogok Európai Egyezménye állt a középpontban, 
mint a nemzeti alkotmányokat „kiegészítő” alkotmány 
(Dr. Christoph Grabenwarter, az osztrák alkotmány- 
bíróság tagja és a Wirtschaftsuniversitat Wien oktató
ja; Dr. Georg Nolte, a Velencei Bizottság volt tagja és 
a Humboldt Universitat zu Berlin oktatója; Dr. Mattias 
Wendel, Humboldt Universitat zu Berlin; Dr. Mahulena 
Hofrnann, Université du Luxembourg; Dr. Colm O’Cin- 
neide, UCL London); Dr. Joakim Nergelius, Örebro Uni
versity); Dr. Berke Barna, az ELTE Állam- és Jogtudo
mányi Karának oktatója; Dr. Cathrine Dupré, University 
of Exeter). Délután Dr. Paczolay Péter, az Alkotmánybí
róság elnöke, Dr. Christoph Grabenwarter és Dr. Ármin 
von Bogdandy panelbeszélgetés keretében vitatták meg 
a többszintű alkotmányos rendszerben működő fékek és 
egyensúlyok témáját. A konferencia zárszavát Dr. Ármin 
von Bogdandy mondta el.

• 2012. február 16-án, életének 82. évében, Budapesten 
elhunyt Nagyné Dr. Szegvári Katalin professor emeri-

ta, az állam- és jogtudományok akadémiai doktora, az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Egyetemes Állam- 
és Jogtörténeti Tanszékének volt egyetemi tanára, a ma
gyar és az egyetemes állam- és jogtörténet tudományá
nak kiemelkedő művelője.

• 2012. február 16-án, az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar Kari Tanácstermében került sor a Kar borkóstolóval 
egybekötött könyvbemutatójára. A Mezey Barna szer
kesztésében készült A szimbólumok üzenete. A jogi kul
túra jelképei: eljárások, szokások fonnák és tárgyak 
című kötetet Máthé Gábor egyetemi tanár, Hamza Gábor 
lura antiqua ac iura módéivá methodo Comparativa in- 
vestigata -  opera selecta ii című könyvét Erdődy János 
egyetemi adjunktus, Réti Mária Szövetkezeti jog  című 
tankönyvét Vékás Lajos akadémikus, professor emeritus, 
Bányai Ferenc Eckhart mester-az értelem fénye. Fiatal
kori művek német prédikációk tanköltemény és érteke
zések című munkáját Vassányi Miklós egyetemi docens, 
Erdei Árpád Tanok és tévtanok a büntető eljárásjog tu
dományában című könyvét Bárd Károly egyetemi tanár, 
Princzinger Péter Sportjog II. című kötetét Sárközy Ta
más egyetemi tanár mutatta be.

• 2012. február 23-án, a Petőfi Irodalmi Múzeum Lotz 
Termében Bihari Mihály alkotmánybíró, egyetemi tanár, 
a kötet szerkesztőbizottságának elnöke és Gombár Csa
ba, a Korridor Politikai Kutatások Központja igazgatója 
mutatta be Pók Attila, az MTA Bölcsészettudományi Ku
tatóközpont Történettudományi Intézete igazgatóhelyet
tese moderálásával a Magyarországi politikai pártok le
xikona (1846-2010). I. kötet: Parlamenti választásokon 
jelöltet állító pártok (Gondolat, Budapest, 2011) című 
könyvet.

• 2012. február 23-án, a Közép-európai Egyetemen 
(CEU) Ay$e Gül Altinay kulturális antropológus, a Sa- 
banci Egyetem tanára tartott angol nyelvű előadást Ki a 
genocídiumban a túlélő? Az iszlamizált örmény túlélők 
történeteinek elhallgatása a mai Törökországban cím
mel. Az előadó beszámolt arról, hogy ismeretlen számú 
fiatal örmény élte túl az 1915-ös genocídiumot, mint tö
rök családok adoptált fiai és lányai, illetve mint felesé
gek, s kivételes esetben mint féljek. Jó néhány túlélő, kü
lönösen a fiatal férfiak később csatlakoztak családjukhoz, 
vagy jótékonysági intézmények fogadták be őket, mások 
életük hátra levő részét mint „muzulmánok” élték le tö
rök, kurd vagy arab neveket felvéve. A történetírásból 
eddig vagy teljesen hiányzott vagy trivializált formában 
jelent meg ezeknek a túlélőknek a története. Az előadás 
bemutatta ennek a hosszú elhallgatásnak, illetve a kortárs 
politikai és tudományos vitákban való megjelenésének a 
következményeit.

• 2012. február 28-án, az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárának aulájában Glant Tibor, a Debrece
ni Egyetem tanszékvezető egyetemi docense Az ameri
kai-magyar kapcsolatok alakulása, 1918-1922 címmel 
tartott előadást.
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• 2012. február 29-én, az ELTE Egyetem téri épületé
nek Aula Magnójában a Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszék Tudományos Diákköre kerekasztal-beszélgetést 
rendezett, amelyen Mezey Barna, Kukorelli István és Ba
logh Elemér professzorok elemezték az alaptörvény és a 
történeti alkotmány kapcsolatát. (Az eseményről részle
tes beszámolót közlünk e lapszámunk 59-62. oldalán.)

• 2012. március 1-2-án, a Szegedi Akadémiai Bizott
ság Székházában nemzetközi jogtörténész konferenciát 
rendeztek Dér Schwabenspiegel und andere Rechtsbü- 
cher im Donau-Gebiei címmel. Jakab Éva megnyitója 
után Dr. Heiner Lück (Halle -  Rechtsbücher als 'privá
té’ Rechtsaufzeichnungen?), Dr. Wieland Carls (Leip- 
zig -  Überlieferungsgeschichtliche Beobachtungen zum 
Schwabenspiegel), Dr. Homoki-Nagy Mária (Szeged
-  Vertragsgarantien im Tripartitum von Werbőczy), Dr. 
Blazovich László (Szeged -  Das Erbrecht in mittelal- 
terlichen Rechtsbüchem und in dér stadtlichen Recht- 
spraxis), Dr. Bemd Kannowski (Freiburg -Tiere im 
Schwabenspiegel und im Sachsenspiegel), Dr. Tringli 
István (Budapest -  Árrést und Pfándung als Mittel des 
Besitzschutzes im Mittelalter), Németh János (Veszprém
-  Eine Stadt ohne erhaltenes Stadtrechtsbuch. Das Stadt- 
recht von Ödenburg im Spátmittelalter), Dr. Nikolicza 
Erika (Dunaújváros -  Dér Auf das Oftier Stadtrecht ge- 
übte Einfluss des Magdeburger Rechts in dér deutschen 
Fachliteratur), Dr. Hamza Gábor (Budapest -  Das Tripar
titum von Werbőczy als Rechtsquelle), Dr. Gedeon Mag
dolna (Miskolc -  Das Rechtsbuch von Schemnitz und 
die Maximilianische Bergordnung) tartott előadást.

• 2012. március 8-án, a Politikatörténeti Intézet konfe
renciatermében emlékkonferenciát rendeztek a Márciusi 
Front megalakulásának 75. évfordulója alkalmából. Sí
pos Péter megnyitója után Agárdi Péter (Régi és új már
ciusok között...), Hermann Róbert (1848-1849 emlé
kezete), Tóth Pál Péter (A Márciusi Front emlékezete), 
Salamon Konrád (A Márciusi Front megalakulásának 
körülményei), Pritz Pál (Külpolitikai gondolatok, illúzi
ók), Konok Péter (Szociográfiák, társadalomismeret és a 
Márciusi Front), Pintér István (A népi demokrácia a Már
ciusi Front programjaiban) és Feitl István (A Márciusi 
Front szétverése) tartott előadást.

• 2012. március 19-én, az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárának aulájában Balogh Margit tudo
mányos fömunkatárs (MTA BTK TTI) tartott előadást 
Magyarország és a Vatikán kapcsolatai 1945-1950 
címmel.

• 2012. március 21-én, az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar Aula Magnójában, a Magyar Állam- és Jogtörténeti 
TDK, az ELTE AJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tan
széke, valamint az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke 
és a Magyar Jogász Egylet Jogtörténeti, Római Jogi és 
Egyházjogi Szakosztálya rendezésében Sólyom László 
egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság első elnöke tartott 
előadást Az alkotmány bíráskodás múltja, jelene és jövője

Magyarországon címmel. (Az eseményről folyóiratunk 
2012. évi 3. számában közlünk beszámolót.)

• 2012. március 21-én, a Magyar Tudományos Akadémia 
Székházának Nagytermében tartotta meg az MTA Dok
tori Tanácsa Szente Zoltán, a győri Széchenyi István 
Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara Al
kotmányjogi és Politikatudományi Tanszék március 20- 
án kinevezett egyetemi tanára -  az MTA doktora címre 
benyújtott -  Kormányforma és parlamentáris kormány
zás a XIX. századi európai és a dualizmus kori magyar 
közjogban című értekezésének nyilvános vitáját. Az ér
tekezés opponensei: Dr. Kajtár István, az MTA doktora, 
Dr. Sárközy Tamás, az állam- és jogtudomány doktora, 
Dr. Ádám Antal, az MTA doktora, a bíráló bizottság tag
jai Dr. Berényi Lajos, Dr. Kecskés László, Dr. Kilényi 
Géza (elnök), Dr. Ficzere Lajos, Dr. Rácz Lajos (titkár), 
Dr. Sári János és Dr. Tamás András voltak. Á bíráló bi
zottság egyhangú döntéssel javasolta az MTA doktora 
cím odaítélését Dr. Szente Zoltán számára.

• 2012. március 21-én, az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar Kari Tanácstermében rendezte meg az ELTE Állam- 
és Jogtudományi Kar Politikatudományi Doktori Iskolá
ja Tóth Csaba Marketingorientáció, pártrendszer és az 
MSZP összeomlása. A magyar pártrendszer 2004-2010 
közötti változásának politikai marketing szempontú ér
telmezése című PhD-értekezésének nyilvános vitáját. 
A jelölt témavezetője: Dr. Navracsics Tibor egyetemi 
docens (ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet), a bíráló 
bizottság elnöke: Bozóki András egyetemi tanár (ELTE 
ÁJK Jogszociológia Tanszék), a bíráló bizottság tagjai: 
Bayer József akadémikus, egyetemi tanár (Zsigmond 
Király Főiskola Rektora), Kaiser Tamás tanszékvezető 
egyetemi docens (Pannon Egyetem Modem Filológiai 
és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományok 
és Nemzetközi Tanulmányok Intézet), a disszertáció hi
vatalos bírálói: Stumpf István alkotmánybíró, egyetemi 
docens (Alkotmánybíróság) és Dessewffy Tibor egyete
mi docens (ELTE TáTK Szociálpszichológiai Tanszék) 
voltak.

• 2012. március 23-án, Széchenyi István Egyetem Deák 
Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Deák Termében az 
1912. évi katonai jogalkotás 100. évfordulója alkalmából 
tudományos konferenciát rendezett az egyetem Jogtör
téneti Tanszéke, Előadást tartott Kardos Sándor tanszék- 
vezető egyetemi docens (DE ÁJK -  A magyar katonai 
anyagi büntetőjog rövid története), Pálffy Géza tudomá
nyos tanácsadó (MTA BTK TTI -  Katonai igazságszol
gáltatás a XV-XVII. századi Magyarországon), Mezey 
Barna rektor, egyetemi tanár (ELTE -  Katonai jogalkotás 
és igazságszolgáltatás a Rákóczi szabadságharc idején), 
Seres István turkológus (Kuruc törzstisztek ellen hozott 
halálos ítéletek a Rákóczi szabadságharcban). Farkas 
Gyöngyi főtanácsos, fölevéltáros (HM HL -  A magyar 
honvéd-katonai büntetőeljárás a dualizmus korában), Ha- 
utzinger Zoltán egyetemi adjunktus (PTE ÁJK Büntető 
Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszék-A katonai bünte-
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tőeljárás centenáriumi vetületei), Farkas Ádám tanulmá
nyi és koordinációs megbízott (SZE BLSZK -  Adalékok 
az 1912. évi katonai jogalkotás történetéhez), Barna Attila 
tanszékvezető egyetemi docens (SZE ÁJK -  Katonai pe
rek a két világháború közötti Magyarországon), Sántha 
Ferenc egyetemi docens (ME ÁJK -  Az elöljárói parancs, 
mint büntethetöségi akadály), Németh Imre egyetemi ad
junktus (SZE ÁJK -  Katonai büntetőjog és sértetti bele
egyezés) és Bartkó Róbert egyetemi adjunktus (SZE ÁJK 
-A  terrorizmus megítélésének történeti aspektusai).

2012. március 30-31-én, a Pécsi Tudományegyetem 
konferenciatermében Bűnbakképzés és történetírás a 20. 
századi Magyamrszágon és 
Európában címmel nemzet
közi konferenciát rendezett a 
PTE BTK „Európa és a ma
gyarság a 18-20. században” 
doktori program, a Magyar 
Történelmi Társulat, és an
nak Dél-dunántúli Csoportja, 
az Állambiztonsági Szolgá
latok Történeti Levéltára és 
a Történészcéh Egyesület.
A konferencia témakörei: 
bűnbakképzés a magyaivr- 
szági történettudományban;
Kiknek és miért volt szüksé
gük bűnbakra a 20. századi 
Európában?; A bűnbakkép
zés szociálpszichológiai hát
tere; Ibériai bűnbakok a 20. 
században; „Aki kirobban
totta az első világháborút”:
Dragutin Dimitrijevic-Apis a 
Fekete Kéz vezetőjének pere 
és kivégzése; A magyarok 
mint bűnbakok Romániában 
1920 után; A magyarországi németek mint bűnbakok 
1945 előtt; A kelet-európai német kisebbségek felelősség
re vonása Hitler bűneiért; Kollektív bűnbakképzés a Rá
kosékor bán; A magyar arisztokrácia mint bűnbak 1945 
után; A Magyar Kir. Honvédség tisztjei mint bűnbakok 
1945 után; A jezsuiták mint bűnbakok; Történeti alakok 
mint bűnbakok a szépirodalomban; Bűnbakból vádló, 
vádlóból bűnbak. Ellenségképek a 20. század ma
gyarországi történelemtankönyveiben. Előadók voltak: 
Ormos Mária, az MTA rendes tagja, professor emerita, 
Pók Attila, a történettudomány doktora (MTA Bölcsé
szettudományi Kutatóközpont Történettudományi In
tézet), Gerhard Seewann tanszékvezető egyetemi tanár 
(PTE BTK), Harsányi Iván kandidátus, professor eme- 
ritus (PTE BTK), Gyarmati György, kandidátus, fő
igazgató, egyetemi tanár (Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára, PTE BTK), Nagy Mihály Zoltán 
főigazgató-helyettes (Román Állami Levéltár), Norbent 
Spannenberger tudományos munkatárs (Lehrstuhl ftir 
Ost- und Südosteuropeische Geschichte an dér Univer- 
sitát Leipzig), Püski Levente egyetemi docens (Debre

ceni Egyetem), Szilágyi Ákos kandidátus (ELTE BTK), 
Pihurik Judit egyetemi adjunktus (Szegedi Tudomány- 
egyetem), Homyák Árpád egyetemi docens (PTE BTK), 
Bánkuti Gábor egyetemi adjunktus (PTE BTK), Dévényi 
Anna egyetemi tanársegéd (PTE BTK).

• 2012. április 7-én, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollé
gium belső udvarra néző falán felavatták a nagyenyedi 
születésű, s a városhoz sok szállal kötődő Vájna Károly 
emléktábláját. Az avatást követően a Díszteremben Ná- 
nási László, Bács-Kiskun megye főügyésze tartott elő
adást Vájna Károly, a magyar történeti büntetés-végre
hajtó tudomány megteremtője életéről és munkásságáról.

• 2012. április 11-én, az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Kar 
Pázmány-termében rendezte 
meg az ELTE Állam- és Jog- 
tudományi Kar Jogszocioló
gia Tanszéke Navratil Szonja 
Az igazságszolgáltatás jog
szociológiája. A jogászi hi
vatások foglalkozás-szocioló
giai vizsgálata (1869-1937) 
című doktori dolgozatának 
kutatóhelyi vitáját.

• 2012. április 11-én, a Károli 
Gáspár Református Egyetem 
Dísztermében konferenciát 
rendezett a Történelemtudo- 
mányi Doktori Iskola (KRE) 
Társadalmi, politikai és ka
tonai konfliktusok a 18-20. 
században — Kutatási kér
dések és történeti források 
címmel. Előadást tartott Ku- 
rucz György egyetemi do

cens (József nádor és a magyarországi hadkiegészítés, 
1796-1804), Gergely András egyetemi tanár (1848 
mátrixai), Hermann Róbert (Háborús atrocitások 1848- 
1849-ben), Szakály Sándor egyetemi tanár (A csendőr
ség mint rendvédelmi testület történetkutatói kérdései), 
Szabó Péter (Magyar honvédalakulatok és a helyi társa
dalom kapcsolata a keleti hadműveleti területen, 1941— 
1944), Kun Miklós egyetemi tanár (Sztálin és a hideg
háború), Ö. Kovács József egyetemi docens (A politikai 
diktatúra társadalomtörténeti kérdései és forrásai).

• 2012. április 12-én, az ELTE Bölcsészettudományi Kar 
Kari Tanácstermében Frank Tibor egyetemi tanár (ELTE 
BTK) Szalonok és politika az Osztrák-Magyar Monar
chiában címmel tartott előadást.

• 2012. április 18-án, a KGRE BTK Reviczky utcai 
Dísztermében a Történész vendégek a Károlin című 
beszélgetéssorozat keretében R. Várkonyi Ágnes aka
démikus asszony beszélgetőtársa Gergely András pro
fesszor volt. R. Várkonyi Ágnes kutatási területe töb-
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bek közt a Rákóczi-szabadságharc, a Zrínyi-mozgalom. 
A történetírás, az ikonológia és történeti ökológia prob
lémái mellett fontosnak tartja a történelem oktatásának 
módszertanát.

• 2012. április 24-én, a budapesti Szlovák Intézetben Lu- 
dovil Stúr Emléknapot rendeztek, amelyen előadást tar
tott Matus László történész, levéltáros (MÁV Központi 
Irattár -  Szlovák nyelvharc az evangélikus egyházban. 
A stúrovcsináról pro és kontra), Peter Macho történész 
(Szlovák Tudományos Akadémia -  A Tátra és a szláv 
középpont mítosza az irodalmi szlovák nyelv létrejötté
nek a kontextusában), Hermann Róbert történész (Had
történeti Intézet és Múzeum -  Szlovák alakulatok a ma
gyar szabadságharcban -  önkéntesség vagy kényszer?), 
Daniela Kodajová történész (SZTA -  „A szlávok és a 
jövő világa " kanyargós útja a szlovák olvasóhoz, avagy 
miként befolyásolta a szlovákok generációinak Stúrhoz 
való viszonyát e mü deformálódó emlékezete), Katona 
Csaba történész (MTA -  Kenős fénytörés: Ludovít Stúr 
magyar és szláv értelmezései). Az emléknaphoz kap
csolódva mutatta be Csorba László főigazgató (MNM)

_________ Jog
történeti a e m l e '— ^

és Rudolf Chmel irodalomtörténész (SZTA) a Ludovít 
Stúr: A szlávok és a jövő világa. Válogatott írások (Po
zsony, Kalligram, 2012) című könyvet.

• 2012. április 27-én, a Károli Gáspár Református Egye
tem Bölcsészettudományi Karán Dr Matthew Bennett 
(Senior Lecturer, Royal Military Academy Sandhurst) 
tartott előadást Mén, Money, Motivation and Mercena- 
ries during the Crusading éra c. 1100 -  c. 1300 címmel.

• 2012. április 27-én, a 21. Komáromi Napok kereté
ben, az Újvár volt Lőporraktárában történész konfe
renciát rendeztek „Híres Komárom be van véve..." 
címmel. Előadást tartott Bona Gábor, Gráféi Lajos, 
Hajagos József, Hermann Róbert, Kedves Gyula, Ke
mény Krisztián, Kiss Vendel, Zakar Péter. Ugyanezen 
a napon nyitotta meg a KÉM Múzeumok Igazgató
sága Klapka György Múzeumában Hermann Róbert, 
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főtanácsosa a 
Fenyvesi Csaba, Hermann Róbert és Máday Norbert 
gyűjteményéből rendezett, Klapka György a fővezé
re ” című kiállítást.

HISTÓRIA ET IUS
Új jogtörténeti fo lyóirat 
a világhálón

Giovanni Rossi, a veronai Tudo
mányegyetem Jogtudományi Ka
rának jogtörténet-professzora 
2012 júliusában História et Ius 
címen modem és középkori, 
on-line jogtörténeti folyóiratot 
indított szerkesztőtársával. A szer
kesztők a nemzetközi tudományos 
élet jeles jogtudósai. A digitális 
folyóirat egész Európa jogtörténé
szei számára biztosít publikálási 
lehetőséget olasz, francia, angol, 
német, illetve spanyol nyelven.
A História et Ius évente kétszer, 
júliusban és novemberben jelenik meg, A tanulmányok megjelentetése double blind peer review rend
szerben történik, azaz az adott témában járatos két lektor dönt -  anonim módon -  a tanulmány publi
kálásáról.
A folyóirat első száma már olvasható a www.historiaetius.eu honlapon.
A szerkesztők a magyar jogtörténész kollégáktól német vagy angol nyelven váiják a közlendő tanul
mányokat az info@ historiaetius.eu e-mail címre.
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