
történeti szemle' — '

Ictic 1876-os fogolytörzskönyvét, bemutatva személyle- 
írását. A Schwartzer Klinika iratanyagában szerepel, hogy 
Miletic pszichózisban szenvedett, orvosait kiutasította 
szobájából, nem működött együtt velük, kémnek tekintet
te őket. Megalkották diagnózisát, amelyben megállapítot
tak. hogy ön- és közveszélyes, gondnokság alá helyezése 
indokolt. A beteg állapota nem javult... Miletic Svetozar 
1901-ben halt meg. Újvidéken temették el.

Összességében igazán tartalmas tanácskozás részesei 
lehettünk, színvonalas előadásokat hallgathattunk meg a 
különböző tudományterületek képviselőitől a 18-19. szá
zad fogházhistorikumának témaköréből, illetve a bünte
tés-végrehajtás egyes aktuális kérdéseiről.

Takács-Miklósi Márta

• 2013. január 22-én a Magyar Jogász Egylet Európai 
Unió Joga Szakosztálya konferenciát szervezett a Buda
pesti Ügyvédi Kamara 1. emeleti tanácstermében, Sui Ge- 
neris vág}’ politikai megfontolások? A szlovákiai magyar 
kisebbséggel kapcsolatos intézkedések az uniós jog tükré
ben, különös tekintettel az Európai Bizottság álláspontjá
ra címmel. Előadást tartott Bruhács János prof. emeritus, 
PTE AJK (Kettős állampolgárság a nemzetközi közjog
ban). Halász. Iván egyetemi docens. NKE KTK (Szlovák 
Alkotmány és kisebbségek), Gyeney Laura egyetemi ad
junktus. PPKE JÁK (Uniós polgárság és szlovák ellen- 
törvény), Korom Ágoston tanársegéd, NKE KTK (Se- 
lye János Egyetem és uniós polgárság). Mészáros Anikó 
PhD-hallgató. Andrássy Egyetem (Névhasználat és uni
ós polgárság), Pákozdy Csaba főosztályvezető, Külügy
minisztérium (Az uniós jog a kétoldalú tárgyalásokban), 
Horváth Attila egyetemi docens, NKE KTK, ELTE ÁJK 
(Jogtörténeti aspektusok), Wetzel Tamás miniszteri biz
tos. KIM (Sólyom-ügy az Európai Bíróságon).

• 2013. február 15-én az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Állam- és Jogtudományi Kara Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszéke és a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság A 19-20. 
századi európai és magyarországi csendőrségek címmel 
tudományos szimpóziumot rendezett az ELTE ÁJK Kari 
Tanácstermében. Előadást tartott Hegedűs Ernő (A ma
gyar csendőrség harc- gépjármüvei), Artner Ramóna 
(A magyar csendőrség légi-, vízi-, vasút- és közút-szak- 
szolgálati ágai), Bebesi Zoltán (A vízi csendőrség), Sza
bály Sándor (A magyar csendörség felügyelői), Kabódi 
Csaba (A hatóság és a közeg: a csendőri nyomozás rend
je). Olasz György József (Rendvédelmi szakkifejezések 
tezaurusza). Parádi Ákos (A Magyar Királyi Csendőrség 
és a civil rendvédelem), Suba János (A Magyar Királyi 
Csendörség diszlokációja a visszacsatolt területeken, 
1938-1944), Parádi József (A Magyar Királyi Csend
örség szociális intézményei), Vedó Attila (A két világhá
ború közötti francia csendőrség), Boda József (Az orosz 
csendőrség története).

• 2013. március 13-án, az ELTE Állam- és Jogtudomá
nyi Kar Aula Magnájában, az ELTE Állam- és Jogtu
dományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, 
a Tanszék Tudományos Diákköre és a Magyar Jogász 
Egylet Jogtörténeti, Római Jogi és Egyházjogi Szak-

HÍREK

osztálya rendezésében, Habsburgok a 20. században 
címmel előadást tartott Habsburg György főherceg, 
nagykövet, a Magyar Vöröskereszt volt elnöke. Az elő
adó beszélgetőtársa Révész T. Mihály, az ELTE ÁJK 
címzetes egyetemi tanára volt.

• 2013. március 21-22-én, Rechtssysteme im Donaura- 
um: Vernetzung und Transfer címmel nemzetközi kon
ferenciát rendezett az Andrássy Gyula Budapesti Német 
Nyelvű Egyetem. Az I. panelben (Rechtstransfer im 
Mittelalter und in der friihen Neuzeit) Balogh Elemér 
(Wissenstransfer auf dem Gebiet der Strafrechtskodifi- 
kation), Blazovich László (Die Wirkung des Sachsens- 
piegels und der deutschen Rechtsbücher in Ungam), 
Végh Zoltán (Das ABGB im Lichte des aufgekíárten 
Naturrechts), Nótári Tamás (Rechtstransfer zwischen 
Bayem und Ungarn im Frühmittelaltcr), a II. panelben 
(Rechtstransfer durch Übcrsetzung in der Donau-Mo- 
narchie) Wilhelm Brauneder (Die Donau-Monarchie als 
mehrsprachiger Rechtsraum), Milán Hlavacka (Prob- 
leme der tschechischen Übersetzungen des ABGB), 
Szalma József (Probleme der serbo-kroatische Überset
zungen), Szigeti Magdolna (Die Wirkung des ABGB-s 
auf die ungarische Rechtsentwicklung, sowie auf die 
Herausbildung der rechtlichen Fachsprache), A III. pa
nelben (Verfassungsmodelle und ihre Rez.eption) Be- 
ke-Martos Judit (Theorctische Aspckte der Rezeption 
und des Vcrgleichs verschiedener Verfassungsmodelle), 
Pócza Kálmán (Britischer Parlamentarismus als Modell 
in Ungam 1867-1914), Püski Levente (Traditionen und 
auslándische Formel-Staatseinrichtung Ungams in den 
1920er Jahrcn), Szabó István (Übemahme des Modells 
der Kanzlerdemokratie in Ungam nach 1989), Michael 
Ilcin (Historische Vorbilder und exteme Einflüsse auf 
die postsozialistischen Verfassunggebungen in Bulga- 
rien und Rumánien 1990/91), Ellen Bős (Verfassungs
modelle in Mitteleuropa nach 1989) tartott előadást.

• 2013. március 15-én vette ál Horváth Attila jogtörté
nész, az ELTE és a PPKE egyetemi docense Budapest 
Főváros XVI. kerületének díszpolgára kitüntetést.
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történeti szemle

• 2013. április 4-én, az F.LTE Tanári Klubjában, summa 
cum laude minősítéssel védte meg Alternatív (?) mé
dia a közösségi média jogi szabályozásának vetületei 
című PhD-dolgozatát Gosztonyi Gergely, az ELTE ÁJK 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének tanársegé
de. A dolgozat témavezetője Révész T. Mihály címze
tes egyetemi tanár (ELTE), opponensei Koltay András 
egyetemi docens (PPKF.) és Székely László egyetemi 
adjunktus (ELTE), a bírálóbizottság tagjai Karácsony 
András egyetemi tanár (ELTE), Stipta István egyetemi 
tanár (ME) és Ficzere Lajos professor emeritus (ELTE) 
voltak.

• 2013. április 5-én, a Néprajzi Múzeum (az egykori Kú
ria) épületében, a Kúria és az Országos Bírói Hivatal 
közös szervezésében rendezték meg a Bírósági épüle
tek egykor és ma című építészeti konferenciát. Handó 
Tünde, az OBH elnöke megnyitója után Zumbok Fe
renc kormánybiztos a Kúriának az Igazságügyi Palo
tába történő visszaköltözésére vonatkozó kormányzati 
elképzeléseket ismertette; Bugár-Mészáros Károly épí- 
tészettörténész az Igazságügyi Palota múltjából szemel
vényeket, érdekességeket mutatott be a jelenlévőknek; 
az Igazságügyi Palota funkcióváltozásainak képes tör
ténete címmel Granasztói Péter történész, néprajzkuta
tó tartott előadást; a Pesti Központi Kerületi Bíróság 
1999-2010 közötti felújítási munkálatairól Fazekas 
Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke tartott előadást; 
a Győri ítélőtábla épületét Patartics Zorán építész, a Fo- 
nyódi Járásbíróság tervezését megvalósítását Horváth 
Zsolt építész ismertette. Darák Péter, a Kúria elnöke és 
Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum föigazgatójának 
beszéde után a konferencia záróeseményeként a Justi- 
tia-szobor eredeti helyén felavatták a szobrot ábrázoló 
molinót.

• 2013. április 19-én, a Pázmány Péter Katolikus Egye
tem Dies Academicusán Mezey Barna egyetemi tanár 
átvette az egyetem legmagasabb kitüntetését, a Páz- 
mány-plakettet.

2013. április 29-én, a Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara dékáni tanácstermében rendezte 
meg a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jog- 
tudományi Doktori Iskola Tanácsa Lchotay Veronika 
Szabadságiög-meg\’onó intézkedések a Horthy-kor- 
szakban. különös tekintettel a zsidótörvényekre című 
PhD-értekezésének nyilvános vitáját. A bírálóbizott
ság elnöke Szabó Miklós, CSc, egyetemi tanár (ME), 
az opponensek Herger Csabáné. PhD, egyetemi do
cens (PTE) és Varga Norbert, PhD. egyetemi docens

(SZTE), a bizottság tagjai Mezey Barna, DSc (ELTE), 
Kajtár István, DSc (PTE) és Szabó István, PhD (PPKE) 
egyetemi tanárok voltak.

• 2013. április 30-án, negyedik alkalommal rendezte 
meg az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tan
széke a YOU MÁJT WIN 4 tanulmányi versenyt. Az 
írásbeli fordulón 55-en indultak el. közülük a 12 legma
gasabb pontszámot szerző versenyző került a második 
fordulóba, ahol a legjobbak számos értékes nyereményt 
kaptak. A végső győztes Papp Dorottya lett.

• 2013. május 9-én, a Magyar Kriminológiai Társaság -  
fennállásának 30. évfordulóját ünneplő -  közgyűlésén, 
az Igazgató Tanács döntése alapján, kiemelkedő jogtör
téneti munkássága és iskolateremtő oktató tevékenysé
ge elismeréseképpen vehette át Mezey Barna egyete
mi tanár a Vámbéry Rusztem-emlékérem I. fokozatát.
A további díjazottak: Palánkai Tiborné (Vámbéry-érem 
I. fokozat), Barabás Andrea Tünde (Vámbéry-érem II. 
fokozat), Fleck Zoltán (Vámbéry-érem II. fokozat) és 
Nagy Ferenc (Viski László-cmlékérem).

• 2013. május 15-én, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Közigazgatás-tudományi Karán A koronaörség történe
te címmel tartott előadást Horváth Attila, az ELTE ÁJK 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének docense.

• 2013. május 17-án, a Magyar Tudományos Akadémia 
Székházának Felolvasótermébcn az MTA Gazdaság- és 
Jogtudományok Osztálya tudományos ülést rendezett 
az új polgári törvénykönyvről, Az új polgári törvény- 
könyv -  történeti értékelésben címmel. A konferencia 
akadémikus előadói: Vékás Lajos (Magánjogi kodifi- 
káció kultúrtörténeti tükörben), Hamza Gábor (Kodi- 
fikáció a római jogban), Harmathy Attila (Polgári jogi 
jogalkotás gazdaság, társadalom) és Kecskés László 
(Polgári jogi alapelvek az új kódexben).

• 2013. május 23-án, az ELTE ÁJK előadótermében, il
letve a Rektori Hivatal Tanári Klubjában köszöntötték 
kollégái, pályatársai, tanítványai Mezey Barna egye
temi tanárt, a Magyar Állam- és Jogtörténet Tanszék 
vezetőjét, folyóiratunk spiritus rectorát és szerkesztő
bizottsági tagját, aki 2013. május 27-én töltötte be 60. 
születésnapját. A jeles alkalommal nyújtották át a tisz
teletére készült Jogtörténeti Parerga című tanulmány- 
kötetet.

• 2013. május 24-én Horváth Attila, az ELTE ÁJK Ma
gyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének docense 
A XVI XVII. századi igazságszolgáltatás címmel elő
adást tartott a Magyar Jogászegylet Komárom-Eszter- 
gom Megyei Szervezetének megyei jogásznapján.

• 2013. június 6-án a Jogtörténeti Szemle szerkesztő- 
bizottságának elnöke. Izsák Lajos egyetemi tanár az 
ELTE BTK-n, a Gólyavárban A felvidéki magyarság 
jogfosztása és eltávolítása szülőföldjéről, 1946-1949
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címmel tartóit előadást a Benes-dekrétumok magyar- és 
németellenes jogfosztó intézkedéseiről és annak követ
kezményeiről (magyar és német tanítási nyelvű isko
lák felszámolása, egyházak német és magyar nyelvű 
istentiszteleteinek betiltása, mezőgazdasági ingatlanok 
elkobzása, közalkalmazottak elbocsátása, állampol
gárságtól való megfosztás, deponálások). Elemezte a 
magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény létre
jöttének hazai és nemzetközi körülményeit, a reszlova- 
kizációt, a párizsi békekonferencia döntéseit, a korabeli 
hazai pártok állásfoglalásait, és részletesen ismertette a 
lakosságcsere lebonyolítását.

2013. június 25-én, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hungária körúti campusának Zrínyi-termében mutatták 
be Szakály Sándor: Akik a magyar királyi csendőrségei 
1919 és 1945 közön vezették című kötetét.

2013. június 27-én, a Kúria Dísztermében, a Kúria és 
a Magyar Nemzeti Levéltár együttműködési megálla
podása keretében és közös szervezésében került sor az

Életutak pályaképek című, kúriai elnökök életútját és 
korukat bemutató konferenciasorozat első szakmai ta
nácskozására. Darák Péter, a kúria elnöke és Mikó Zsu
zsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója meg
nyitója után Túza Csilla, a MNL folevéltárosa Galántai 
Fekete György életéről és munkásságáról, Bódiné Be- 
liznai Kinga egyetemi adjunktus, jogtörténész Római 

f ő  Justitia székében címmel Székhelyi (ifj.) Majláth 
György pályájáról, Zinner Tibor jogtörténész, a Kúria 
nyugalmazott főosztályvezetője Debreceni bíróból kú
riai elnök címmel Kerekess István életútjától, végül 
Katona Klára föievéitáros a Kúria 1945 és 1949 közötti 
dokumentumairól, a kutatás módszertanáról és az infor
máció utáni nyomozásról tartott előadást. A konferen
ciával egy időben a Kúria történetét bemutató kiállítás 
nyílt a díszteremben, ahol a levéltár dokumentumaiból, 
vagyis korabeli újságrészletekböl, okiratokból, ítéletek 
részleteiből, szemelvényekből készített válogatás mú
lana be az igazságszolgáltatás történelmének és műkö
désének egy részletét. (A konferencia anyaga önálló kö
tetben is megjelenik.)

ÚJ JOGI FOLYÓIRAT
M agyar Katona i Jogi és H a d ijog i Társaság 201 3  végén e lind íto tta  ú j, le k to rá lt, 

e lektron ikus tudom ányos fo lyó ira tá t, a Katonai Jog i és H a d ijo g i Szemlét, am e lynek 
célja a Társaság á lta l képvise lt és gon dozo tt szakte rü le tek  népszerűsítése, az e 

te rü le ten  ku ta tók  tudom ányos e redm énye inek  közzététele.

A lap a hadijog.hu weboldalon érhető cl. s a tervek szerint évi két 
rendes számmal, valamint az egyes kiemelt rendezvényekhez, év
fordulókhoz, eseményekhez kötődő különszámokkal jelentkezik.

A folyóiratban a katonai joggal, a hadijoggal, illetve az egyes 
jogterületekkel, a társtudományok katonai vonatkozású kérdései
vel, s egyebek között jogtörténettel foglalkozó cikkek jelenhetnek 
meg.

A szerkesztőség vezetője dr. Hautzinger Zoltán, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem tanszékvezető egyetemi docense, tagjai 
dr. Csiha Gábor alezredes, budapesti fellebbviteli katonai ügyész 
és dr. Farkas Ádárn, a Honvédelmi Minisztérium kormánytiszt
viselője, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanársegéde. A 
szakmai bizottság tagjai: dr. Barna Attila tanszékvezető egye
temi docens, dr. Blaskó Béla r. vezérőrnagy, egyetemi tanár, dr. 
Bánhegyi Gábor vezérőrnagy, főosztályvezető-helyettes, leg
főbb ügyészségi katonai ügyész, dr. Kádár Pál főosztályvezető 
ezredes, Dr. Lattmann Tamás egyetemi docens. Prof. dr. Vókó 
György egyetemi tanár.
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