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A
 Jogtörténeti Szemlének ez a különszáma a VIII. 
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus egyik 
jogi szimpóziumának anyagát adja közre. Hun
garológiai Világkongresszust ötévente rendeznek, az elő

adók között gyakran feltűnnek a magyar szellemi élet 
kiválóságai, neves írók, költők, professzorok, de képvi
seltetik magukat a fiatalabb generációk, s a világ minden 
tájáról a magyar nyelvvel, irodalommal, történelemmel, 
kultúrával foglalkozó külföldi szakemberek is.

A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusra 
2016 augusztusában, Pécsett került sor a Nemzetközi Ma
gyarságtudományi Társaság és a Pécsi Tudományegye
tem szervezésében. A kongresszuson 483 előadó vett részt 
négy kontinensről és mintegy 500 előadással. A kongresz- 
szus egyik különlegessége az volt, hogy ez alkalommal 
vettek részt először a munkájában jogászok, illetve a jog
tudomány művelői: a Kongresszus 41 szimpóziuma közül 
kettő a jogtudományt reprezentálta.

A nyelvi-nemzetiségi kérdés jogi szabályozása Magyar
országon c. jogi szimpóziumon 18 előadás hangzott el, 
A migráció jogi aspektusai és társadalmi, kulturális hatá
sai c. szimpóziumon pedig hat. A két szimpózium közös 
szakmai megnyitó előadását Vízkelety Mariann, az Igaz
ságügyi Minisztérium államtitkára tartotta.

A Jogtörténeti Szemle e különszáma az elsőként emlí
tett jogi szimpózium előadásaiból készített tanulmányo
kat foglalja magában. Jóllehet a nagy sikerű szimpózium 
zárásakor minden résztvevő egyetértett abban, hogy a

szimpózium anyagát meg kellene jelentetni és mindenki 
ígéretet is tett arra, hogy elkészíti és benyújtja tanulmá
nyát, különféle érthető okoknál fogva ez néhány esetben 
elmaradt. Helyet kapott ugyanakkor e számban egy olyan 
előadás, amely egy „árván maradt” és általunk befoga
dott szimpózium keretében hangzott el: úgy gondoltuk, e 
gesztussal jelezzük, hogy szívesen fogadtuk az egyébként 
szintén nagyon érdekes „vendégelőadásokat” is.

A nyelvi-nemzetiségi kérdés jogi szabályozása Ma
gyarországon c. jogi szimpózium előadásai gyakorlati
lag átfogták az ország egész történetét, s erre tekintettel 
az előadások kronológiai sorrendben hangzottak el. Mivel 
úgy éreztük, ezen az elrendezésen most sem kell változ
tatnunk, a kötetben a tanulmányok is e sorrendben követik 
egymást.

A szimpózium anyagának kiadását az Igazságügyi 
Minisztérium, a Pécsi Tudományegyetem, a Pécsi Tudo
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, valamint a 
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság támogatta. 
A támogatásért abban a reményben mondunk köszönetet, 
hogy támogatóink jó ügyet karoltak fel.

Pécs, 2017. október

Andrássy György Béli Gábor
a szimpózium elnöke a szimpózium társelnöke,

szerkesztő

Vízkelety Mariann igazságügyi 
kapcsolatokért felelős államtitkár 
megnyitó beszéde a VIII. Nemzetközi 
Hungarológiai Kongresszuson

Tisztelt Professzor Urak, Hölgyek!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Hadd kezdjem előadásom egy provokatív kérdéssel: 
mit keres a hungarológiai konferencián az Igaz
ságügyi Minisztérium, mint a jogalkotásért felelős 

minisztérium államtitkára? Miért gondolhatták úgy a VIII. 
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szervezői, hogy 
a tanácskozások történetében most először a programba 
két jogi szimpóziumot is beiktassanak?

A következő néhány percben erre a kérdésre keresem 
a választ. (Remélem, nem fogok úgy járni, mint az a mű
kritikus, aki megfejteni vélte, mire gondolt Arany János

Vízkelety Mariann

Nyelvi-nemzetiségi 
kérdés jogi szabályozása 
Magyarországon című 
szimpóziumán

egyik költeményében, amire a költő az anekdota szerint 
így válaszolt: „Gondolta a fene...” De fordítsuk komoly
ra a szót!)

A nyelvhasználat ma a jogi szabályozás tárgya a nem
zeti jogokban, a nemzetközi és az uniós jogban egyaránt. 
A nyelv és a jog találkozása azonban viszonylag új keletű 
fejlemény.
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