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nyugdíjba vonult. A kommunista rendszer idején a fiatal 
jogtörténészek más instrukciókat kaptak tudományos mun
kájukhoz, mint nyugat-európai társaik. Jogtörténészeink 
latintudása megcsappant, a középkorkutatás megszűnt. Fe
lülkerekedett az ideológiailag sulykolt nézet, amely szerint 
a középkori jogtörténetnek nincsen gyakorlati jelentősége, 
elavult, megszüntetésre ítélt jogtudomány-terület ez. Minél 
gyorsabban megszűnik, annál jobb!

A 90-es évekre már szinte csak a római jogászok tudtak 
latinul, ezért néhány római jogász önképzéssel foglalkozni 
kezdett bizonyos középkori magánjogi témákkal, azzal az 
indokkal, hogy a „római jog továbbélésével” foglalkozik. 
Miután egy-két római jogász átképezte magát „egyetemes 
magánjogásszá”, a középkori jogtörténet kettéhasadt ma
gánjogtörténetre és közjogtörténetre. Az előbbit hallgató
lagosan megkapták a római jogászok, az utóbbi művelése 
megszűnt. Miután a középkorkutatás kérdését így sikerült 
elrendezni, akként, hogy részben megszűnt, részben meg
osztoztak rajta a római jogászok, az elmúlt rendszerben 
képzett tételes jogászok még mindig az akkor tanult klisé
ket használják, mint pl. „feudális korszak”, „jogi elmara
dottság”, „megkésett kelet-európai jogfejlődés” stb.

Tény, hogy a közös jog, a ius commune gondolata kö
zépkori eredetű. Ekkor még nem a mai nemzetiségi ka
tegóriákban gondolkodtak az emberek. A középkori em
bernek tartományi nemzetisége volt, toszkán nemzetiségű 
volt, s nem olasz, bretagne-i volt, s nem francia stb. Persze

a 21. századi valóság más, mint a középkori, de a 21. szá
zadi Európa építéséhez nem haszontalan figyelembe venni 
azt, amit a középkorban már felépítettek. A magánjog és a 
büntetőjog középkori eredményei sok szempontból a mai 
kódexekben is tovább élnek. A magyar Tripartitum sem 
válhat 19. századi értelemben vett kodifikációvá, látni kell 
összefüggéseit az európai ius communével. Werbőczy fel
tehetően nem akart magyar kódexet alkotni, de arról, hogy 
neki mi volt a véleménye a magyar jog és az európai jog 
kapcsolatáról, azt csak a Tripartitum alapos elemzésével 
lehet kideríteni. Ehhez pedig a középkori jogtörténetre is 
szükség van.

Az MTA Jogtörténeti Albizottsága szerencsésen ra
gadta meg ezt az alkalmat, amely egyúttal a magyar jog
rendszer fejlődése fél évezredes történetének elemzésére 
is lehetőséget nyújtott. Különösen Máthé Gábor profesz- 
szor urat, a Jogtörténeti Albizottság elnökét illetik meg a 
köszönet szavai, akinek tudományos megalapozottsággal 
és éleslátással párosuló szervezőmunkája elengedhetetlen 
volt e konferencia létrejöttéhez. Máthé Gábor jó példát 
adott arra is, hogyan haladjuk meg a magyar provincia
lizmust, és hogyan választhatunk olyan jogtörténeti té
mákat, amelyek nyugat-európai érdeklődésre is számot 
tarthatnak. Kívánjuk, hogy elnöklete alatt még jó néhány 
középkori és kora újkori témájú konferencia kerülhessen 
megrendezésre.

Bónis Péter

• 2013. július 5-én, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Dékáni Tárgyalójában pályatársai és barátai az alka
lomra megjelentetett, Állam-, Egyház-, Jogtörténeti 
Magyarázatok című ünnepi kötettel köszöntötték Rácz 
Lajos professzort 65. születésnapja alkalmából.

• 2013. július 10-12-én, az ELTE ÁJK Magyar Ál
lam- és Jogtörténeti Tanszékének és a jénai Fried- 
rich-Schiller-Universitat Büntetőjogi és Jogtörténeti 
Tanszékének szervezésében, Rothenburg ob der Taube 
Kriminalmuseumának közreműködésével rendezték 
meg a 13. Deutsch-ungarisches strafrechtsgeschicht- 
liches Seminart.

• 2013. szeptember 20-án, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, valamint a 
budapesti Andrássy Német Nyelvű Egyetem szervezé
sében nemzetközi konferenciát rendeztek a PPKE Ta
nácstermében és az Andrássy Egyetem Andrássy Ter
mében, Good Governance: Reforming Representation 
címmel. Az I. Panelben (Elméleti alapok) Komáromi 
László (PPKE -  Improving Representation by Direct 
Democracy?), Pállinger Zoltán Tibor (Andrássy Egye
tem -  Enhancing Democracy's Quality: Representa- 
tive and Direct Democracy -  Two Faces of the Same 
Coin?), Paksy Máté (PPKE -  From Mirror to Kaleidos- 
cope: Direct and Representative Democracy in a Fede-
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ral State (the Case of Reference re Secession of Quebec), 
Apostolou Janina (AE -  The Diffusion of Participatory 
Budgeting in German Municipalities), Saskia Fritzsche 
(FÖV Speyer -  E-Participation as an Instrument of Vib- 
rant Democracy and its Legal Challenges), a II. Panelben 
(Special Groups’ and Interests’ Representation ) Schanda 
Balázs (PPKE -  The Right to Vote. Is the Suffrage Truly 
Universal? The Representation of Minors), Ifj. Zlinszky 
János (PPKE) és Fülöp Sándor (Experiences from the 
First Years of the Ombudsman for Future Generations 
in Hungary), Christina Griessler (netPOL-Network for 
Political Communication-AE -  The Government’s and 
Citizens’ Approach to Political Reform in the Republic 
of Ireland), Sergiu Constantin (EURAC -  Autonomy and 
Minority Representation -  The Case of South Tyrol), a 
III. Panelben (Transcending National Borders: Global 
Suffrage?), Szabó Marcel (PPKE -  The EU Dimension 
of National Parliamentary Elections through Representa
tion in the Council of Ministers. Complications Arising 
from Multiple Citizenship), Beke-Martos Judit (ELTE -  
Inestimable to Them and Formidable to Tyrants Only), 
Bos Ellen (AE -  Voting from Abroad: The Hungarian 
Case) tartott előadást.
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• 2013. szeptember 24-én a Bölcsészettudományi Kuta
tóközpont Történettudományi Intézet Eötvös József és 
Szalay László születésének 200. évfordulója alkalmá
ból, Politika és autonómia címmel műhelykonferenciát 
rendezett. Erdődy Gábornak, az ELTE BTK egyetemi 
tanárának bevezetője és Fodor Pálnak, az MTA BTK 
főigazgatójának megnyitója után Völgyesi Orsolya 
(MTA BTK TTI -  Eötvös József az 1839/40-es or
szággyűlésen), Gángó Gábor (Pázmány Péter Ka
tolikus Egyetem -  Eötvös és Békés megye), Gábori 
Kovács József (Miskolci Egyetem Irodalomtudomá
nyi Doktori Iskola -  „Kinyilatkoztatom előre, hogy a ’ 
régi eretnek vagyok ma is”: önállóság és összefogás 
az 1847-es országgyűlésre való készüléskor), Kon- 
rád Miklós (MTA BTK TTI -  Eötvös József és a zsi
dók), Zakar Péter (Szegedi Tudományegyetem Tör
téneti Intézete -  Eötvös József és az egyházi reform 
ügye 1848-ban), Hermann Róbert (Hadtörténeti Inté
zet és Múzeum -  Szalay László frankfurti küldetése), 
Tevesz László (ELTE BTK -  Történeti intézmények 
és önkormányzatiság Eötvös politikai koncepciójá
ban), Deák Ágnes (Szegedi Tudományegyetem Törté
neti Intézete -  Eötvös nemzetiségpolitikai nézetei -  
egy rendőrjelentés perspektívájából [1862]), Cieger 
András (MTA BTK TTI -  Filosz a büróban. Eötvös 
József miniszterségei) tartott előadást.

• 2013. október 4-én az Országház adott otthont a Gróf 
Bethlen István és kora című tudományos konferenciá
nak. A rendezvény levezető elnöki tisztét Fodor Pál, az 
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazga
tója, az MTA BTK Történettudományi Intézet igazgató
ja és Szakály Sándor témacsoport-vezető, tudományos 
tanácsadó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudo
mányos rektorhelyettese töltötte be. Bellavics István
nak, az Országgyűlés Hivatala közgyűjteményi és 
közművelődési igazgatójának megnyitója és Kövér 
Lászlónak, az országgyűlés elnökének köszöntője 
után Romsics Ignác (Bethlen István pályaképe), Ab- 
lonczy Balázs (Bethlen István erdélyisége), Gyur- 
gyák János (Viták kereszttüzében: pro és kontra 
Bethlenről), Zeidler Miklós (Revíziós törekvések 
és külpolitika), Püski Levente (Parlamentarizmus 
és pártpolitika), Tomka Béla (Gazdasági konszoli
dáció), Gyám Gábor (Társadalom és szociálpoliti
ka), Sipos József (A földkérdés), Ungváry Krisztián 
(A szociálpolitika etnicizálása), Ujváry Gábor (Okta
táspolitika és szellemi élet), Paksa Rudolf (A nume
rus clausus és módosítása) és Tőkéczki László (Beth
len és a nagypolgárság) tartott előadást.

• 2013. október 8-án, a Tatai Népfőiskolán, A magyar 
alkotmányfejlődés címmel tartott előadást Máthé Gábor 
professzor.

• 2013. október 11-én, a Pécsi Tudományegyetem Ál
lam- és Jogtudományi Kara Halasy-Nagy József Au
lájában a Kar pécsi működése megkezdésének 90. 
évfordulója alkalmából ünnepi ülést tartottak. A rendez-

Jog________
löíténeti sze m le '— /

vényen részt vett Sólyom László volt köztársasági el
nök is. Bódis József egyetemi tanár, a Pécsi Tudomány
egyetem rektorának megnyitója, majd Kecskés László 
egyetemi tanár, a Kar dékánjának ünnepi beszéde után 
Darák Péter, a Kúria elnöke A társadalmi konfliktusok 
jogi megoldásai, Parragh László, a Magyar Kereske
delmi és Iparkamara elnöke A magyar gazdaság és a 
felsőoktatás címmel tartott előadást. Az ünnepi ülésen 
mutatták be a 90. évfordulóra megjelenő jubileumi kö
tetet, s felavatták a Pécsi Püspöki Joglyceum emlékére 
a mai Széchenyi Gimnázium homlokzatán állított em
léktáblát. Az esemény alkalmából a Kar épületében kar
történeti kiállítás volt látható, amelyet az Óriás Nándor 
Szakkollégium Elméleti-történeti Tagozata állított ösz- 
sze Peres Zsuzsanna felügyeletével és vezetésével.

2013. október 24-26-án, a kolozsvári Babe§-Bolyai 
Tudományegyetem központi épületében, Bethlen 
Gábor erdélyi fejedelem trónra lépésének 400. évfor
dulója alkalmából nemzetközi konferenciát rende
zett a Babe§-Bolyai Tudományegyetem, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem, a Debreceni Egyetem és a Magyar Tudo
mányos Akadémia Történettudományi Intézete Beth
len Gábor és Európa címmel. A rendezvényt 
támogatta a Communitas Alapítvány, a Nemzeti Kul
turális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiuma, a Ba- 
be§-Bolyai Tudományegyetem, a Bolyai Társaság, 
Magyarország kolozsvári Főkonzulátusa és a Ko
lozsvári Polgármesteri Hivatal. A plenáris ülésen (el
nök: Egyed Ákos) Paul Niedermaier (Nagyszeben, 
Társadalomtudományi Kutatóintézet -  A kormány
zás előfeltételei 1600 tájékán), R. Várkonyi Ágnes 
(ELTE BTK -  Az európai jelenlét alternatívái), Ni- 
colae Edroiu (Kolozsvár, Román Akadémia „George 
Barifiu” Történeti Intézete -  Az erdélyi politikai élet 
egy meghatározó egyénisége. Bethlen Gábor feje
delem), Kovács András (Kolozsvár, Babe§-Bolyai 
Tudományegyetem -  Bethlen Gábor fejedelem és 
székvárosa), Ioan-Aurel Pop (Babe§-Bolyai Tudo
mányegyetem -  Bethlen Gábor és az erdélyi romá
nok felekezete) tartott előadást. Az első ülésnap zárá
saként bemutatták a Papp Klára és Balogh Judit 
szerkesztésében készült Bethlen Gábor képmása 
(Speculum Historiae Debreceniense 15. Debrecen, 
2013), valamint a Kármán Gábor és Kees Teszelszky 
szerkesztette, Bethlen Gábor és Európa (Budapest, 
ELTE, 2013) című tanulmánykötetet. A rendezvény 
második és harmadik napján két párhuzamos szekci
óban hangoztak el előadások, amelyeket tartalmas 
szakmai megbeszélések követtek. Az első szakosz
tályban (Bethlen Gábor Erdélye Európában -  leve
zető elnök: Horn Ildikó) Papp Sándor (Szegedi Tudo
mányegyetem -  Bethlen Gábor hatalomra kerülése és 
uralmának első évei), Constantinov, Valentin (Kisi- 
nyov, Moldovai Tudományos Akadémia Történettudo
mányi Intézete -  Bethlen Gábor külpolitikájának ha
tása Moldvára a harmincéves háború kezdetén), 
G. Etényi Nóra (ELTE BTK -  Bethlen Gábor híre és
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hímeve a Német-római Birodalom kora újkori saj
tóműfajaiban), Kees Teszelszky (ELTE BTK -  Beth
len információértéke az antwerpeni és amszterdami 
hírlapokban: Magyarország és Erdély jelenléte a 
kora újkori észak- és dél-németalföldi sajtóban, 
1619-1636), Almási Gábor (ELTE -  Az V. [Pfalzi] 
Frigyesnek adott Legtitkosabb tanítás: egy rejtély 
nyomában), Gebei Sándor (Eger, Eszterházy Károly 
Főiskola -  Bethlen Gábor és a lengyelek), Hámori 
Nagy Zsuzsanna (Pázmány Péter Katolikus Egyetem
-  A francia diplomácia viszonyulása Bethlen Gábor
hoz 1620-1621-ben), Zarnóczki Áron (ELTE -  Beth
len Gábor diplomáciai kapcsolata Angliával, a feje
delem és a formálódó hágai szövetség, 1623-1626), 
Kovács Katalin (PPKE -  Bethlen Gábor külpolitikai 
törekvései ügynökhálózata tükrében), Keserű Gizella 
(Szegedi Tudományegyetem -  Útravaló Erdélybe. Jo- 
achim Stegmann tanácsai a Bethlenhez induló Bran
denburgi Katalinnak), Violeta Barbu (Bukarest, Ro
mán Akadémia „Nicolae Iorga” Történettudományi 
Intézete -  Mirtusz és babér. Bethlen Gábor és Bran
denburgi Katalin lakodalma), Kármán Gábor 
(MTA BTK Történettudományi Intézete -  Egy diplo
máciai zsákutca: Bethlen Gábor házasságkötése 
Brandenburgi Katalinnal), a Bethlen Gábor a törté
netírásban című szekcióban (elnök: Lupescu Makó 
Mária) Konrad Gündisch (München, Institut für deut- 
sche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Lud- 
wig-Maximilians-Universitát -  Bethlen Gábor a szász 
történetírásban), Papp Kinga (Kolozsvár, Erdélyi Mú
zeum-Egyesület -  Bethlen Gábor a 17. század végi -  
18. század eleji katolikus krónikákban), Kovács Sán
dor (Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet -  Bethlen 
Gábor az unitárius egyháztörténet-írásban), Ionu( 
Costea (Babe§-Bolyai Tudományegyetem -  Bethlen 
Gábor a román történetírásban), a Bethlen Gábor ud
vara szekcióban (elnök: Oborni Teréz), Horn Ildikó 
(ELTE -  Bethlen Gábor „kreatúrái”), Lengyel Tünde 
(Pozsony, Szlovák Tudományos Akadémia Történettu
dományi Intézete -  Thurzó Imre gróf -  Bethlen Gá
bor elkötelezett híve), Várkonyi Gábor (ELTE -  Wes
selényi István és fiai Bethlen Gábor környezetében), 
Jeney-Tóth Annamária (Debreceni Egyetem -  Udvari 
elit Bethlen Gábor „udvaraiban”), Túri Tamás (Sze
gedi Tudományegyetem -  Bethlen István és Csanádi 
Pál), Király Péter (Kaiserslautern -  „excellentissimus 
legyen, csak közönséges jót ne is hijatok” -  Bethlen 
Gábor, Erdély zeneszerető nagy fejedelme), Kiss 
Erika (Magyar Nemzeti Múzeum -  derekas inventa- 
lasnak regestruma -  Bethlen Gábor kincstára, kin
csei), Köllő Zsófia (Babe§-Bolyai Tudományegyetem
-  Bethlen Gábor és a 17. századi verses királyélet
rajzok), Tömösvári Emese (Tübingen, Eberhard-Karls 
Egyetem -  Esterházy Miklós nádor, Bethlen Gábor 
politikai ellenfele. Egy kritikai kiadás munkálatai), a 
Bethlen Gábor kormányzata szekcióban (elnök: Papp 
Klára) Oborni Teréz (MTA BTK Történettudományi 
Intézete -  A fejedelemség államának, alkotmányának 
újjászervezése és sajátosságai), Marius Diaconescu

(Bukaresti Egyetem -  Jó fejedelem versus rossz feje
delem. Adalékok Báthory Gábor történetéhez), Só
falvi András (Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum 
-  A Székelyföld határvédelme Bethlen Gábor korá
ban), Borbély Zoltán (Eszterházy Károly Főiskola -  
Homonnai Drugeth György mozgalma), Harai Dé
nes (Párizs, École Pratique des Hautes Études -  Bethlen 
Gábor erdélyi fejedelem és választott magyar király 
tanácsa és tanácsosai), Dáné Veronka (Debreceni 
Egyetem -  Bethlen Gábor jog- és társadalom „har
monizációja”), Bogdándi Zsolt (Kolozsvár, Erdélyi 
Múzeum-Egyesület -  A központi bíráskodás főbb 
jellegzetességei Bethlen Gábor korában), Gálfi 
Emőke (Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület -  
A gyulafehérvári udvarbírák és területi hatáskörük 
Bethlen Gábor uralkodásának első szakaszában), a II. 
szakosztályban (Bethlen Gábor művészettörténeti és 
régészeti öröksége -  elnök: Kovács András) Mikó 
Árpád (Magyar Nemzeti Galéria -  Heraldika és mű
vészettörténet. Az erdélyi késő reneszánsz festészet 
kutatásának problémái), Adrian Andrei Rusu (Kolozs
vár, Román Akadémia Régészeti és Művészettörténeti 
Intézete -  Női maszkos kályhacsempék Erdélyben a 
17. század első felében), Lupescu Radu (Kolozsvár, 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem -  Vajda- 
hunyad vára a Bethlenek korában), Emődi Tamás 
(Nagyvárad, RESTITUTOR Kutató-tervező műhely -  
Bethlen Gábor váradi fejedelmi palotájának rekonst
rukciója), Lupescu Makó Mária (Babe§-Bolyai Tudo
mányegyetem -  „...arani es ezöst mivetis, kicintöl 
fogvan mindeneketth... haggia ez w szerelmes hites 
attiafianak” -  Az erdélyi anyagi kultúra aspektusai a 
17. század első felében), a Bethlen Gábor öröksége 
szekcióban (elnök: Gábor Csilla) Susana Andea (Ro
mán Akadémia „George Barijiu” Történeti Intézete -  
Írásgyakorlat Bethlen Gábor idején), László Anikó-  
Őze Sándor (PPKE -  Bethlen Gábor Erdélye és 
Alsted apokaliptikája), Vincze Hanna Orsolya (Ba- 
be§-Bolyai Tudományegyetem -  A fejedelmi repre
zentáció mint politikai nyelv Pataki Füsüs királytük
rében), Hargittay Emil (PPKE -  Még egyszer a Káldi 
Biblia támogatásáról), Balázs Mihály (Szegedi Tudo
mányegyetem -  Rettegi és Varsolci. Ismeretlen refor
mátus-unitárius polemikus egy újonnan előkerült 
kolligátumban), Molnár Dávid (Szegedi Tudomány
egyetem -  Rákosi Boldizsár és Bojti Veres Gáspár 
disputája [1621]), a Bethlen Gábor emlékezete szekci
óban (elnök: Sipos Gábor), Amadeo Di Francesco 
(„L’Orientale” Nápolyi Tudományegyetem -  Barango
lások Bethlen Gábor magyar irodalmi kultusza kö
rül), Tudor Sálágean (Kolozsvár, Erdélyi Néprajzi Mú
zeum -  Bethlen Gábor, Erdély és a rózsakeresztes 
mítosz), Mihaela Grancea-Laura Colfofean (Nagy
szeben, „Lucian Blaga” Egyetem -  Brukenthal Nemze
ti Múzeum -  Bethlen Gábor fejedelem portréja a 
kommunizmus utáni Románia változó kollektív 
mentalitásaiban), Lönhárt Tamás (Babe§-Bolyai Tu
dományegyetem -  Erdélyi külön út vagy Duna-menti 
összefogás? Bethlen Gábor a XX. századi erdélyi
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politikai narratívákban), a Bethlen Gábor és a váro
sok szekcióban (elnök: Kenyeres István) Kónya Pé
ter (Eperjesi Egyetem -  Eperjes Bethlen Gábor felke
lésében), Papp Klára (Debreceni Tudományegyetem 
-  Várad, Debrecen és Kassa szerepe Bethlen Gábor 
fejedelemsége idején), J. Újváry Zsuzsanna (PPKE -  
Varannay András kassai polgár útja a kassai főbírói 
székből Bethlen Gábor kassai pénzverőházának fő- 
prefektusságáig), Szabó András Péter (MTA BKK 
Történettudományi Intézete -  A gyűlölt fejedelem: 
Bethlen Gábor és Lőcse város viszonya), Cziráki 
Zsuzsanna (Szegedi Tudományegyetem -  Brassó és a 
szász rendi érdekérvényesítés Bethlen Gábor uralko
dása idején), Rüsz-Fogarasi Enikő (Babe§-Bolyai Tu
dományegyetem -  Kolozsvár és Bethlen Gábor), Ba
logh Judit (Miskolci Egyetem -  Bethlen Gábor és a 
székely városok), Simon Zsolt (Marosvásárhely, Ro
mán Akadémia „Gheorghe §incai” Társadalomtudo
mányi Kutatóintézete -  Bethlen Gábor és Marosvá
sárhely), B. Garda Dezső (Gyergyószentmiklós, 
Babe§-Bolyai Tudományegyetem -  Bethlen Gábor és 
Gyergyó), a Bethlen Gábor gazdaságpolitikája szek
cióban (elnök: Rüsz-Fogarasi Enikő) Kenyeres Ist
ván (Budapest Főváros Levéltára -  „Nekem pénzem 
nincsen, valami volt, isten tudja mind hadra költöt
tem” -  Állami jövedelmek és hadi kiadások Bethlen 
Gábor és II. Ferdinánd korában), Buza János (Buda
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem -  Pénz
forgalom és árszabályozás Bethlen Gábor uralkodá
sa alatt), Florentina Ni(u (Bukaresti Egyetem -  17. 
századi erdélyi ékszerhasználat: fényűzés, társadal
mi státusz, gazdasági megfontoltság. Bethlen Gábor 
fejedelem vásárlási jegyzékei), Pakucs Mária (Ro
mán Akadémia „Nicolae Iorga” Történettudományi In
tézete -  Bethlen Gábor és a keleti kereskedelem), Li- 
via Ardelean (Kolozsvár, Román Nemzeti Levéltár 
Kolozs Megyei Fiókja -  Bethlen Gábor és márama- 
rosi gazdaságpolitikája), Mátyás-Rausch Petra 
(MTA BTK Történettudományi Intézete -  A bányaura
dalmak szerepe az erdélyi nemesérc-bányászat igaz
gatásában, 1613-1629) előadása hangzott el.

• 2013. október 25-én Mezey Barna és Parádi József alá
írta a Magyar Börtönügyi Társaság és a Szemere Ber
talan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság közötti együttműködési megállapodást.

• 2013. október 25-én Mezey Barna mutatta be az 
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történet
tudományi Intézet Horthy-korszak témacsoportjának 
legújabb kötetei közül Szakály Sándor műveit (Akik 
a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között ve
zették. Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2013, 320 p.; 
Trianon, honvédség, háború, sport. Válogatott írások 
Magyarország XX. századi történelméről. Kárpátia Stú
dió, Budapest, 2013, 212 p.).

• 2013. október 28-án, a Magyar Tudományos Akadé
mia budavári Jakobinus termében adták át Zlinszky

Jog________
löíténeti sze m le '— /

Jánosnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 
Államtudományi Kar professor emeritusának a Magyar 
Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutató
központ Jogtudományi Intézete által odaítélt Iuris Con- 
sulto Excellentissimo életműdíjat.

2013. november 5-én, az Andrássy Gyula Budapesti 
Német Nyelvű Egyetem, a budapesti Osztrák Kulturá
lis Fórum és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsé
szettudományi Kutatóközpont Történettudományi Inté
zet szervezésében nemzetközi konferenciát rendeztek 
az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egye
temen Deák, Andrássy und die Institutionalisierung 
des Ausgleichs von 1867 aus ungarischer und öster- 
reichischer Perspektive címmel. Masát András rektor 
(AUB) köszöntője és Kovács Henriett bevezető szavai 
után Arnold Suppan (ÖAW/AUB-MES -  „War der ös- 
terreichisch-ungarische Ausgleich reformierbar -  oder 
war die Habsburgermonarchie zum Untergang ver- 
dammt?”), Somogyi Éva (MTA BTK TTI -  Andrássys 
Vertraute bei Wiener Amtsstellen), Anatol Schmied-Ko- 
warzik (ÖAW -  Die Krise des Dualismus nach 1897. 
Instrumentalisierung der Wirtschaftsgemeinschaft für 
nationale Partikularinteressen), Ress Imre (MTA BTK 
TTI -  Nationale Aspekte und Reichsinteressen in der 
Amtsführung von AuBenminister Gyula Andrássy), 
Gerhard Seewann (PTE BTK -  Ferenc Deák, Anwalt 
der „gemeinsamen Angelegenheiten”), Gábor Hamza 
(ELTE ÁJK -  Der Ausgleich von 1867 in der deutschen 
staats- und völkerrechtlichen Literatur) tartott előadást, 
majd pódiumbeszélgetésre került sor Der Ausgleich in 
der ungarischen und in der österreichischen histori- 
schen Erinnerung címmel, Fónagy Zoltán (MTA BTK 
TTI), Deák Ágnes (SZTE BTK), Stefan Malfér (ÖAW) 
és Thomas Kletecka (ÖAW) részvételével, Oplatka 
András (AUB) moderálásával.

2013. november 13-án, az ELTE ÁJK Tanácstermé
ben, a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, valamint 
a tanszék mellett működő tudományos diákkör meg
hívására, Croatian-Hungarian Compromise o f 1868 
címmel angol nyelvű előadást tartott Dalibor Cepulo, 
a Zágrábi Egyetem professzora.
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• 2013. november 22-én, a Médiatudományi Intézet ki
adásában, Paál Vince szerkesztésében megjelent A ma
gyarországi médiaháború története. Média és politika 
1989-2010 (Complex Kiadó, Budapest, 2013, 843 p.) 
című kötet, amelynek szerzői között volt -  Bárány An- 
zelm, Kitta Gergely, Paál Vince mellett -  Horváth Attila 
és Révész T. Mihály.

• 2013. november 25-26-án, az MTA Székház Felolvasó 
Termében, illetve Kistermében, a Magyar Tudományos 
Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának 
Állam- és Jogtudományi Bizottsága és Jogtörténeti Al
bizottsága, valamint a Filozófia és Történettudományok 
Osztálya Történettudományi Bizottsága -  a Magyar 
Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan -  közös tudomá
nyos emlékülést tartott Bethlen Gábor fejedelemmé vá
lasztásának 400. évfordulója alkalmából Én felőlem jól 
emlékezni meg ne szűnjetek... címmel. A konferenciát 
Máthé Gábor, a Jogtörténeti Albizottság elnöke nyitot
ta meg. Előadást tartott R. Várkonyi Ágnes (Bethlen 
Gábor négyszáz éve), Mezey Barna (Jogalkotás az Er
délyi Fejedelemségben), Péter Katalin (A levélíró feje
delem), Horn Ildikó (Az erdélyi elit változásai Bethlen 
Gábor korában), Peres Zsuzsanna (A magyar és erdé
lyi nemesi házassági vagyonjog Bethlen Gábor korá
ban), Balogh Judit (A református fejedelem és Erdély 
felekezeti sokszínűsége), Rácz Lajos (Bethlen Gábor
-  kormányzati újítások az Erdélyi Fejedelemségben), 
Papp Klára (Várad, Debrecen és Kassa szerepe Beth
len Gábor fejedelemsége idején), Kisteleki Károly (Az 
Erdélyi Fejedelemség államiságának különböző néző
pontjai -  jogász szemmel), Horváth Attila (Az erdélyi 
országgyűlés története Bethlen Gábor fejedelemsége 
idején), Oborni Teréz (Az 1614. évi „országalkotó” 
rendi gyűlés), Képes György (Bethlen Gábor közpon
tosított rendi állama és a skandináv példák), Kovács 
András akadémikus, Kolozsvár (Bethlen Gábor fejede
lem és székvárosa), Kiss Erika (Bethlen Gábor kincs
tára és kincsei), Király Péter, Kaiserslautern („excel- 
lentissimus legyen, csak közönséges jót ne is hijatok”
-  Bethlen Gábor, Erdély zeneszerető nagy fejedelme), 
Rüsz Fogarasi Enikő, Kolozsvár (Bethlen Gábor és a 
városok), J. Újváry Zsuzsanna (Varannay András kassai 
polgár útja a kassai főbírói székből Bethlen Gábor kas
sai pénzverőházának főprefektusságáig) és Szabó Béla 
(„Szászok Attya” -  Bethlen Gábor és az erdélyi szászok 
privilégiumai).

történészt, Szeged Megyei Jogú Város díszpolgárát és 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Pro Urbe díja
zottját. A professzor úr tiszteletére tanulmánykötet je
lent meg.

2013. november 28-29-én, a szegedi Akadémiai Bi
zottság Székházában, a Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti 
Tanszékének szervezésében, a Szegedi Akadémiai Bi
zottság és a SZTE Állam- és Jogtudományi Karának 
támogatásával rendezték meg a VI. Szegedi Jogtörté
nész Konferenciát. A tematikus konferencia előadásai 
a jogász, a tudós, a szépíró, a politikai gondolkodó és 
gyakorló társadalompolitikus Eötvös József munkás
ságához kapcsolódtak, születésének 200. évfordulója 
alkalmából. Homoki-Nagy Mária köszöntője után a 
program szerint Stipta István (Eötvös József, az önkor
mányzatvédő centralista), Völgyesi Levente (Eötvös 
József egyházpolitikai tevékenysége és a 19. századi 
kultúrharc), Balogh Judit (Demokrácia és utilitarizmus, 
mint az államszervezés eszközei Eötvös József közjo
gi munkáiban), Szabó Béla (Eötvös József és a kora
beli hazai jogászképzés), Képessy Imre (Eötvös József 
reformintézkedései a felsőoktatás területén), Koncz 
Ibolya Katalin (Eötvös József álláspontja a tanulásról, 
oktatásról), Nagy Janka Teodóra (A népiskolai közok
tatás tárgyában született 1868. évi XXXVIII. tc. jogi 
kultúrtörténeti hatásai a népi írásbeliség tükrében), Csá
szár Kinga (Eötvös József és az intézményes nőneve
lés Somogyban), Beke-Martos Judit (Eötvös József és 
az összehasonlító jog), Frey Dóra (Eötvös József és az 
1868-as nemzetiségi törvény alkalmazása, tekintettel a 
német kisebbség helyzetére a Dél-Dunántúlon), Homo
ki-Nagy Mária (Eötvös József társadalomrajza), Herger 
Csabáné (A közszerzemény megítélése a paraszti nép
réteg körében az 1848 utáni joggyakorlatban Baranyá
ban. [A beházasodás és a „vőfogadás”]), Mezey Barna 
(Eötvös József a magyar börtönügy megalapozásáért), 
Bató Szilvia („Ahol társaság létez, ott büntető törvé
nyeket is találunk... Eötvös József és a büntetőjogi 
dogmatika), Máthé Gábor (Az „uralkodó eszmék” és 
a jelenkori állam), Petrasovszky Anna (Eötvös József, 
a Szibenliszt-tanítvány), Szabó István (A görög-keleti 
egyházszervezet sajátosságai és az 1868. évi IX. tc.), 
Nagy Noémi (Nyelvi jogok a dualizmus kori Magyar
országon), Papp László (Szabadalmi reformok Eötvös 
József korában) tartott előadást.

________ Jog
löíténeti sze m le '— /

• 2013. november 26-án, a Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán barátok és pályatársak 
köszöntötték 70. születésnapja alkalmából Blazovich 
Lászlót, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével (pol
gári tagozat) kitüntetett, Eike von Repgow-díjas jog-

• 2013. december 6-án az ELTE Állam és Jogtudomá
nyi Kar vendégeként Wilhelm Brauneder, az ELTE 
díszdoktora tartott előadást az Állam- és Jogtudományi 
Doktori Iskola hallgatóinak Österreichische Verfas- 
sungsentwicklung in 19-20. Jh. címmel.
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