
személyek, milyen ismeretekkel rendelkeztek és milyen 
szempontok játszhattak közre a beosztásra történt kivá
lasztásukkor.”4

Az összevetés során a szerző a származásra és családi 
körülményekre, a katonai iskolázottságra, a fegyverne
mi hovatartozásra, a nyelvismeretre, a katonai pályafutás 
rendfokozati és beosztási jellemzőire, valamint a halálo
zás helyére és idejére helyezte a hangsúlyt. Az e szem
pontok szerinti összesítő táblázatokat kiegészítő magya
rázatok, valamint százharmincnégy oldalnyi életrajz segíti 
értelmezni, amelyeket a magyar katonai diplomácia állo
máshelyeire és azok vezetőire vonatkozó áttekintés a ta
nulmány lezárása gyanánt követ.

***

Összegzésként úgy gondolom, hogy a 2. vkf. osztály, 
vagyis az önálló magyar katonai hírszerzés és kémelhá
rítás szervezet- és személyzettörténetét bemutató tanul
mánykötet, nemcsak hézagpótló jellege és a személyeket 
megelevenítő módszertana miatt kiemelt fontosságú mű, 
hanem azért is, mert betekintést enged az állam fegyveres

védelmi szervezetének 20. századi átalakulásába. Teszi 
ezt úgy, hogy közben rámutat arra a szemléletbeli válto
zásra, amelynek következtében a magyar államélet -  és 
ennek részeként a katonai szféra -  a szakmai szempon
tok túlsúlyától elmozdult a politikai determináltság felé, 
elvetve ezzel a szakmaiságot háttérbe szorítani képes, 
sokszor elvtelen gyakorlatok magvait mind a beosztotti, 
mind pedig az elöljárói állományban. Nem utolsósorban 
azért is kiemelt jelentőségű Szakály Sándor új kötete, mert 
kontrasztot tud adni a történetírásunkban korábban meg
jelent munkák álláspontjával szemben, amelyek vagy az 
1944-es összeomlás utáni működésre fókuszáltak, vagy 
megírásuk idejében politikai kényszerpályán mozogtak.5

A kötetet jó szívvel ajánlom nemcsak azoknak, akik a 
magyar hadtörténet vagy épp a hírszerzés és kémelhárítás 
-  vagy egyszerűbben a titkosszolgálatok -  világa iránt ér
deklődnek, de azoknak is, akik a sorok között olvasva a 
magyar alkotmánytörténet nagy mozaikjából hiányzó kis 
kockákra is kíváncsiak, amelyek közül jó néhány az ál
lam- és jogtudományok által mellőzött fegyveres védelmi 
szervezet történetéhez kapcsolódik.

Farkas Ádám
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• 2014. november 14-én a Finn Köztársaság elnöke mint 
a Finn Oroszlán Lovagrend nagymestere a Finn Orosz
lán Lovagrend parancsnoki érdemrendjét adományozta 
tanszékvezetőnknek, Mezey Barnának.

• 2015. január 29-én a Magyar Nemzeti Levéltár könyv
bemutatót tartott a levéltár munkatársai által írt, illetve 
szerkesztett kötetekről. Az alábbi könyvek kerültek be
mutatásra: Erdész Ádám -  Kovács Tamás (szerk.): A Ho
lokauszt Békés megyei történetéből, bemutatta: Balázs 
Péter; Csősz László: Konfliktusok és kölcsönhatások. 
Zsidók Jász-Nagykun-Szolnok megye történelmébe, be
mutatta: Karády Viktor; Kovács Tamás (főszerk.): Mér
legen az ember. Ismeretlen források a Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltárából a magyarországi holo
kauszt történetéről, bemutatta: Mezey Barna.

• 2015. február 11-én a Konrad-Adenauer-Stiftung és 
a Kommunizmus Bűnei Alapítvány konferenciát tar

HÍREK

tott „Jog és kommunizmus” címmel. A szimpóziumon 
Horváth Attila: A jog, mint eszköz a kommunista dikta
túrában; Zinner Tibor: Az igazságszolgáltatástól a gaz
ságszolgáltatásig, Kahler Frigyes: Jogállam és a kom
munista állam; Horváth Miklós: Az 1956-os megtorlás 
a katonai (i)gazságszolgáltatás tükrében; Ötvös István: 
A koncepciós eljárások szerkezete címmel tartott elő
adást.

• 2015. február 12-én Budapest Főváros Levéltára 
könyvbemutatót tartott, amelyen Ujváry Gábor bemu
tatta Bíró Aurél: A Tanácsköztársaság fővárosi karhatal
mai című kötetét.
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• 2015. február 13-án az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- 
és Jogtörténeti Tanszék és a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság „65 év a 
polgári magyar állam közbiztonságának szolgálatában. 
25 év az első polgári magyar központosított, közbizton
sági őrtestület története művelésének a szolgálatában” 
címmel megrendezte a XV. magyar közbiztonság-tör
téneti tudományos szimpoziont. A rendezvényen Őry 
József: A Maréchaussée-tól a Magyar Királyi Csend
őrségig, Parádi József: A határszéli csendőrség; Kai- 
ser Ferenc: A csendőr járőr; Mag. Simon F. Nándor: 
A csendőrőrs vezetésköteles szolgálati okmányai; Boda 
József: A portugál csendőrség története; Lóránt Csaba: 
A Magyar Királyi Csendőrség fejfedői; Szakály Sán
dor: Csendőrség és haderő; Vedó Attila: A Magyar Ki
rályi Csendőrség feladatai a külföldiek ellenőrzésében 
címmel tartott előadást.

• 2015. március 5-én az Észak-dunántúli Közigazgatási 
és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumi ter
mének ünnepélyes felavatásán előadást tartott Horváth 
Attila: Horváth Boldizsár és a magyar jogállamiság és 
Babus Antal: Magyary Zoltán életpályája és szovjet
unióbeli útja címmel.

• 2015. március 13-án az ELTE Állam- és Jogtudomá
nyi Kara borkóstolóval egybekötött könyvbemutatót 
tartott, ahol Gosztonyi Gergely Alternatív (?) média. 
A közösségi média jogi szabályozásának vetületei című 
könyvét laudálta Nyakas Levente, a Médiatudományi 
Intézet vezetője.

• 2015. március 25-én a Magyar Nemzeti Levéltár és 
a Kúria „Életutak-pályaképek” címmel szakmai ta
nácskozást rendezett a kúriai elnökök életútját és a 
korszakot bemutató konferenciasorozat negyedik ál
lomásaként. Bódiné Beliznai Kinga „Modern fej és 
hihetetlenül nagy, korszerű tudás.” Oberschall Adolf 
életútja, valamint Günther Antal: „a szürke ember”?; 
Zinner Tibor: A Kúriától a Legfelsőbb Bíróságig. Utak 
és tévutak a XX. századi magyar felsőbíráskodásban; 
Németh László Sándor: A megfelelő ember. Szalay 
József legfelsőbb bírósági elnök életpályája; Garadnai 
Zoltán: A konszolidáció embere. Szakács Ödön a Leg
felsőbb Bíróság élén (1968-1980) címmel tartottak 
előadást, Mezey Barna bemutatta A Kúria és elnökei II. 
kötetet.

• 2015. április 22-én a Károli Gáspár Református Egye
tem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti, Jog
elméleti és Egyházjogi Tanszéke, az Országos Krimi
nológiai Intézet és a Magyar Jog- és Államtudományi 
Társaság közös szervezésében konferenciát tartottak 
250 éves a Dei delitti e delle pene -  Konferencia Cea- 
sare Beccariáról címmel. A konferencián előadást tar
tottak: Stipta István: Beccaria kora; Paczolay Péter: 
A Dei delitti e delle pene államelméleti kérdései; Me
zey Barna: Büntetések és büntetés-végrehajtás a XVIII.
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századi Nyugat-Európában; Finszter Géza: A büntető
jog humanizálódása; Mészáros Ádám: A törvényesség 
elve és a büntetőjogi felelősséget kizáró okok; Fejes 
Zsuzsanna: Jog -  szabadság -  állami büntetőhatalom: 
Beccaria hatása a felvilágosodás államelméletére; Sárik 
Eszter: A családi szellemről. Az ifjúság megváltozott 
szerepe Beccaria munkásságának tükrében; Bolyky Or
solya: Kiterjesztett öngyilkosságok Beccaria öngyilkos
ság-felfogásának tükrében; Tóth J. Zoltán: Beccaria a 
halálbüntetésről: Valóban előzmények nélküli-e az abo- 
líció gondolata?; Deres Petronella: Alkohol és erősza
kos bűnözés; Békés Ádám: Az anyagi igazság keresése, 
az alaki igazság megtalálása.

• 2015. május 5-én a Honvéd Vezérkar Tudományos 
Kutatóhely „A Mediterrán térség: múlt, jelen, jövő” 
címmel rendezett tudományos konferenciát. A konfe
rencián többek között előadást tartott Balogh Ádám: 
A görög-macedón kérdés: egy történelmi konfliktus 
biztonságpolitikai hatásai napjainkban és Gömöri Ro- 
land: A kopt kisebbség helyzete Egyiptomban az Arab 
Tavasz után címmel.

• 2015. május 5-én és 6-án az Európai Emlékezet és 
Lelkiismeret Platformja és a Nemzeti Emlékezet Bi
zottsága tartott konferenciát „A vasfüggöny -  a máso
dik világháború következményei” címmel az Ország
házban. A konferencián előadást tartott Pawel Ukielski, 
Valters Nollendorfs, Máthé Áron, Petr Blazek, Zinner 
Tibor, Balogh Gábor, Lukasz Kaminski, Vasil Kadri- 
nov, Horváth Attila, Kiss Réka, Slachta Krisztina, Ko
vács József, Göran Lindblad, Johann Grünbauer, Wolf- 
gang-Christian Fuchs, Miroslav Lehky, Tökés László, 
Bank Barbara, Neela Winkelmann, Katona Gábor, And- 
rej Umansky, Andreja Valic Zver, Miroslav Kasácek, 
Alexander Stipsits és Takács Szabolcs.

• 2015. május 14-én az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Ál
lam- és Jogtörténeti Tanszéke könyvbemutatót tartott, 
ahol az alábbi könyvek kerületek bemutatásra: Mezey 
Barna: A fenyítőházak forradalma, bemutatja: Gön- 
czöl Katalin professor emeritus; Bódiné Beliznai Kin
ga (szerk.): A Kúria és elnökei I-II., bemutatja: Darák 
Péter, a Kúria elnöke; Szádeczky-Kardoss Irma: Jog
életünk őstörténete, bemutatja: Nótári Tamás egyetemi 
docens; Zinner Tibor: A nagy politikai affér -  A Rajk- 
Brankov ügy, bemutatja: M. Kiss Sándor professor 
emeritus; Képes György (szerk.): Magyar alkotmány- 
és közigazgatás-történet a polgári korban, bemutatja: 
Máthé Gábor professor emeritus; Horváth Attila: A ma
gyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején, 
bemutatja: Csatári Bence tudományos kutató; Goszto
nyi Gergely: Alternatív (?) média. A közösségi média 
jogi szabályozásának vetületei, bemutatja: Révész T. 
Mihály címzetes egyetemi tanár; Bódiné Beliznai Kin
ga: A bíbor méltóság, a sárga árulás. Szimbólumok és 
rituálék a jogtörténetben, bemutatja: Kengyel Miklós 
egyetemi tanár.
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• 2015. május 15-én Széchenyi Társaság és a Profesz- 
szorok Batthyány Köre konferenciát rendezett a civil 
mozgalmakról. Rubovszky Rita: Kulturális, oktatási 
intézmények és civil szervezetek; Szemereki Zoltán: 
Önkormányzat és civil szervezetek; Náray-Szabó Gá
bor: Véleményformálók a jobboldalon: a Professzo
rok Batthyány Köre; Duray Miklós: Civil szervezetek 
kisebbségi létben; Horváth Attila: Az egyesületalapító 
Széchenyi; Janka Ferenc: Egyház és civilitas címmel 
tartott előadást.

• 2015. május 22-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
az Antall-kormány megalakulásának 25. évfordulója al
kalmából rendezett konferenciát „Emlékezés a harma
dik rendszerváltó nemzeti szabadelvű kormányra” cím
mel. A konferencián előadást tartott Forrai István: Antall 
József személyes hitvallása; Jeszenszky Géza: Célok, 
eredmények és csalódások az Antall-kormány külpoliti
kájában; Bod Péter Ákos: A szociális piacgazdaság kon
cepciója és az Antall-kormány, Tölgyessy Péter: „Tette, 
mint lehetett” -  Antall József kísérlete a jobbközép kor
mányzásra 1990-1993, Pokol Béla: A rendszerváltás al
kotmányjogi lehetőségei és korlátai az Antall-kormány 
számára, Horváth Attila: A magyar rendszerváltozás 
elemzése jogtörténeti aspektusból címmel.

• 2015. május 28-án a Magyar Börtönügyi Társaság az 
ünnepi közgyűlésén, melyet fennállásának 25. évfor
dulóján rendezett, a honi börtönügy szakmai és tudo
mányos értékek mentén való fejlesztéséért és elismert
ségének öregbítéséért Csóti András vezérőrnagy, bv. 
főtanácsos a Büntetés-végrehajtási Szervezet Emlékér
mét adományozta Kabódi Csaba egyetemi docensnek, 
Lőrincz József címzetes egyetemi tanárnak és Mezey 
Barna egyetemi tanárnak.

• 2015. június 10-én, a Magyar Tudományos Akadémia 
Miskolci Területi Bizottsága és a Miskolci Egyetem Ál

lam- és Jogtudományi Kara szervezésében Horváth Ti
bor professzor emlékére konferenciát szervezett. Bün
tetőjogászok, kriminológusok, a büntetés-végrehajtási 
jog tudományának képviselői, jogtörténészek tiszteleg
tek Horváth Tibor, a miskolci kar egykori alapítója, első 
egyetemi tanára és volt dékánja emléke előtt. A kon
ferencián előadást tartottak: Lőrincz József: Horváth 
Tibor szerepe a büntetés-végrehajtási jogtudomány 
fejlesztésében és oktatásában; Vókó György: A bünte
tés-végrehajtási jog mint egyetemi diszciplina; Mezey 
Barna: Adalékok a reformkori börtönügyhöz; Pallo 
József: A pilot judgement és hatásai a magyar bünte
tés-végrehajtási szervezetre; Nagy Anita: A kegyelmi 
eljárás sajátosságai; Lévay Miklós: Az életfogytig tar
tó szabadságvesztés emberi jogi aspektusból, különös 
tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának jog
gyakorlatára; Györgyi Kálmán: Horváth Tibor szakmai 
munkásságának főbb állomásai; Korinek László: Em
lékezés Horváth Tiborra és a Halálbüntetést Ellenzők 
Ligájára; Bócz Endre: Emlékeim Horváth Tiborról és a 
büntetőjogáról; Nagy Ferenc: Tisztelgés Horváth Tibor 
emléke előtt néhány személyes megjegyzéssel, illetve 
gondolattal; Gula József: Emlékezés Horváth Tiborra, 
a professzorra.

• 2015. június 29-én a Magyar Nemzeti Levéltár a ku- 
láküldözés nemzeti emléknapja alkalmából filmvetí
téssel egybekötött kerekasztal-beszélgetést szervezett. 
A rendezvényen bemutatásra került Madácsy Tamás, 
Havasi Dániel „Adalékok a kárpótlás történetéhez” 
címmel összegyűjtött videointerjúk. A kerekasztal-be- 
szélgetésben részt vett Hantó Zsuzsa szociológus, Sep- 
sey Tamás az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hi
vatal egykori elnöke, Schlett András egyetemi docens, 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi és Államtudo
mányi Kar, Madácsy Tamás történész, Rendszerváltás 
Történetét Kutató Intézet és Archívum; a beszélgetést 
Tóth Judit főlevéltáros moderálta.
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