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a fenti naphoz a török hódoltság idejéből. 1532. augusztus
29-én vonult el a török Kőszeg vára alól a sikertelen ostro
mot követően, majd 1660-ban e napon került oszmán kézre
Nagyvárad, s végül a konferenciához kapcsolódó legjelen
tősebb esemény tekintetében, Buda 1686-os ostrománál,
pontosan 145 évvel a sikeres várfoglaló csel után, a várvédő
törökök sikertelenül próbáltak meg kitörni a Szent Liga ál
tal körbezárt várból, ami végül a vár elestét is eredményezte.
Pálfíy Géza A „hiányzó ”főváros: Buda elveszte és viszszafoglalása történelmi távlatokban című szimpóziumában
folytatta a „számmisztikai játékot”. Míg Fodor Pál a török
XVI. századi hadjáratairól és Buda elfoglalásáról beszélt,
addig Pálfíy Géza az elfoglalt főváros hiányával s szerep
köreinek más városok általi átvételével foglalkozott.
Pálfíy számmisztikai játékát Buda visszavételének
333. évfordulója ihlette. Áttekintette a város és az ország
helyzetét 555, 444, 333, 222, 111 év távlatából. Először
Hunyadi Mátyás 1464-es koronázásának évéből kiindulva
leszögezte, hogy Mátyás uralkodása alatt az ország euró
pai középvezető állammá és regionális vezetőhatalommá
vált budai központtal. Buda volt az ország politikai, gaz
dasági és kulturális központja. Ott székelt az uralkodó, ott
(Rákosmezőn) ült össze az országgyűlés, e város volt a
Kárpát-medence gazdasági centruma és a kereskedelmi
útvonalak jelentős csomópontja.
444 évet visszatekintve látható, hogy a török erőfö
lény magában kódolta a vereséget. Pálffy az ország há
rom részre szakadását mint egy „első Trianont” értékelte,
minek köszönhetően az ország elvesztette középhatalmi
pozícióját a térségben. A kutató a területi veszteségeknél
is nagyobb jelentőséget tulajdonított a hiányzó főváros
okozta űrnek. Az ország és a régió valódi központ nélkül
maradt. A királyság új fókusza csak a XVII. századi Po
zsonyban kezdett el kifejlődni, miközben Bécs is jelen
tősen növekedett, és 1918-ig, mint birodalmi központ az
ország „második fővárosaként” funkcionált. Erdélyben
Gyulafehérvár szerepe erősödött meg. A hódoltság alatt a
török közigazgatás és gazdaság központja Buda maradt,
ami mellett Belgrádban és Zágrábban alakultak ki hosszú

távon fennálló regionális központok. Jól látható, hogy a
XX. századi területi változások (Trianon) eredményeként
létrejött új nemzetállamok mai fővárosai egyértelműen
Buda török uralma idején törtek be a kieső politikai, gaz
dasági és kulturális térbe, melynek eredményeként vég
érvényesen megváltozott Kelet-Közép-Európa arculata.
Buda visszafoglalásának 333. évfordulója, majd a 222
éves múltidézés eredményeként Pálffy felidézte, hogy
Buda - visszahódítása ellenére is - elvesztette korábbi
súlyát, soha többé nem vált az uralkodók elsődleges re
zidenciájává, s bár politikai szerepének jelentős részét
visszaszerezte, a monarchia bukásáig csak másodhegedűs
szerepet játszhatott Bécs mögött, hogy kicsit csalva az
utolsó - 111 éves - visszatekintéssel, már újfent a meg
csonkított ország elsődleges politikai, gazdasági és kul
turális centrumát láthassunk Budán, illetve Budapesten.
Pálffy Géza összegzésében az 1541. évet az ország leg
nagyobb tragédiái között azonosította.
A konferencia második szekciójában három előadást
hallgathattak meg a konferencia résztvevői. Domokos
György hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
kutatója Buda 1686. évi visszavétele európai keresztény
összefogással című előadásában részletesen bemutatta
a város visszavételének harcászati vonatkozásait, majd
Mihalik Béla egyháztörténész, az MTA Bölcsészettudo
mányi Kutatóközpont tudományos munkatársa Buda ke
resztény kézen. A Szentszék és Magyarország visszafog
lalása (1686-1699) címmel a pápa és az általa nyújtott
támogatás szerepét mutatta be a törökellenes harcokban.
Végül a konferencia szakmai részét Géra Eleonóra, az
ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének habil. egyetemi docense zárta, aki Újra polgári élet Budán
a 17-18. század fordulóján című előadásában ismertette
a város visszavételét követő újjáépítésének és fejlesztésé
nek XVII-XVIII. századi történetét.
Az eseményt Brányik Ottó, a Budai Polgári Casino ala
pító elnöke hálaadó, ünnepélyes szavai zárták.
Heil Kristóf Mihály
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• 2019. szeptember 20-án és 21-én a krakkói Jagel
ló Egyetem Unions o f States in the Past. Theory and
Practice címmel rendezett nemzetközi konferenci
át, amelynek oktatói szekciójában Varga Norbert PhD
egyetemi docens (SZTE Állam- és Jogtudományi Kar)
is előadást tartott. A tanácskozás második napján immár
negyedik alkalommal került sor a krakkói egyetem és a
Szegedi Tudományegyetem együttműködésének kere
tei között a lengyel-magyar hallgatói workshopra, ame
lyen hat magyar és négy lengyel joghallgató ismertette
jogtörténeti kutatásainak irányait és eredményeit.
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• 2019. szeptember 25-27-én a bécsi Juridicum adott
otthont a Mittel- und osteuropaischen rechtshistorischen
Konferenz Wien 2019 / Central and Eastern European
Legal History Conference Vienna 2019 (CEELHC) című
konferenciának. A közép- és kelet-európai kutatók rész
vételével zajlott tanácskozáson a külföldi előadók mellett
a hazai tudományegyetemek jogtörténészei is képvisel
tették magukat. A konferencia részletes programja elér
hető a https://ceelhc2019.univie. ac. at oldalon.
• 2019. október 4-én a Szegedi Törvényszéken mutatták
be a SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jog
történeti Tanszéke által gondozott, a Szegedi Törvény
szék történetét bemutató könyvsorozat negyedik kötetét
(Fejezetek a Szegedi Törvényszék 150 éves joggyakor
latából). A kötet bemutatásán túl a Magyar Jogtörténeti
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Tudományos Diákkör tagjai a Szerződési jog a gyakor
latban címmel egy, a levéltári források által ihletett ma
gánjogi pert modelleztek. A perszimuláció az első világ
háború által generált magánjogi problémák feltárására
épült. A könyv megjelenését és a könyvbemutatót a Ráth
György Bírósági Történelem és Hagyományápolás-pá
lyázat tette lehetővé.
• 2019. október 31-én adták át a Pro Scientia, Pro Arte és
Junior Pro Scientia Aranyérmeket a Magyar Tudomá
nyos Akadémián. Pro Scientia Aranyérmet vehetett át
Krusóczki Bence, a Szegedi Tudományegyetem hallga
tója (témavezetők: Homoki-Nagy Mária, Varga Norbert)
és Szépvölgyi Enikő, a Széchenyi István Egyetem hall
gatója (témavezető: Mezey Barna).
• 2019. november 8-án A jogszolgáltatás története Haj
dúszoboszlón címmel újabb bíróságtörténeti kötetét mu
tatta be a Debreceni Törvényszék. A Hajdúszoboszlón
megtartott rendezvényen Bódiné Beliznai Kinga PhD
egyetemi docens (ELTE) ismertette és ajánlotta az olva
sók figyelmébe a tanulmánykötetet, amely a negyedik
része annak a sorozatnak, ami 2015-ben indult útjára,
és eddig Debrecen, Berettyóújfalu és Hajdúböszörmény
jogszolgáltatásának történetét dolgozta fel.
A Megyeri-Pálffi Zoltán PhD egyetemi docens (DE) által
szerkesztett hajdúszoboszlói kötet a DE Állam- és Jog
tudományi Karának jogtörténészei, a MNL Hajdú-Bihar
Megyei Levéltárának, valamint a hajdúszoboszlói Bocs
kai István Múzeum munkatársainak a közreműködésével
készült. Megjelenését az Országos Bírósági Hivatal Ráth
György Bírósági Történelem és Hagyományápolás pá
lyázata támogatta.
• 2019. november 9-én a Szegedi Tudományegyetem
Doktori Tanácsa Pétervári Máté egyetemi adjunktus
(SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Jogtörté
neti Tanszék) kiemelkedő színvonalon megszerzett tu
dományos fokozatának (PhD) elismeréseképpen a Pro
Laudanda Promotione Díjat adományozta, amelynek
átadására az Egyetem Napján került sor. Pétervári Máté
PhD-fokozatát 2018. november 7-én védte meg A járá
sok kialakítása az 1870.XLII. tc. alapján címmel.
• 2019. november 13-15-én kilencedik alkalommal ke
rült megszervezésre a Szegedi Jogtörténeti Napok a
Szegedi Akadémiai Bizottság székházában, amelynek
házigazdája Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egye
temi tanár volt. A konferencia tematikáját színesítette,
hogy az első magyar szerzői jogi törvény megszületé
sének 135. évfordulójáról külön szekcióban emlékezett
meg, amelynek kezdeményezője és támogatója a Szel
lemi Tulajdon Nemzeti Hivatala volt. A konferencia
részletes programja itt olvasható: https://tab.mta.hu/
files/8315/7341/7164/20191113-15_Jogtorteneti_konferencia_program_2019.pdf
• 2019. november 26-án a MNL Országos Levéltára szer
vezésében az Országos Levéltár Lovagtermében zajlott

le a Bírói hatalom és közigazgatás Magyarországon a
dualizmus idején tárgyú tudományos tanácskozás.
A 150 évvel ezelőtt, a bírói hatalom gyakorlásáról szóló
1869. évi IV. törvénycikk kimondta: „Az igazságszolgál
tatás a közigazgatástól elkülöníttetik. Sem a közigazgatá
si, sem a bírói hatóságok egymás hatáskörébe nem avat
kozhatnak.” A konferencia előadói főként arra keresték a
választ, hogy melyek voltak az igazságszolgáltatás és a
közigazgatás elkülönítésének főbb jellemzői a XIX. szá
zad második felében Magyarországon; miként zajlott le a
folyamat helyi szinten, melyek voltak a bírói hatalom és
a közigazgatás elkülönítésének helyi sajátosságai; illetve
miként került felállításra és hogyan működött a közigaz
gatási bíráskodás.
A konferencián a következő előadások hangzottak el: Az
1869. évi IV törvénycikk bevezetése és jelentősége (Máthé Gábor professor emeritus, NKE), A közigazgatás és
a bíráskodás elválasztása Debrecen szab. kir. városban
a kiegyezést követően (Antal Tamás habil. egyetemi do
cens, SZTE), A bírói felelősség szabályozása a XIX. szá
zad második felében (Bódiné Beliznai Kinga PhD egye
temi docens, ELTE), A börtönügyi igazgatás kérdése a
bírói és a végrehajtó hatalom elválasztásának tükrében
(Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE),
A tőzsdebíróság kialakítása (Horváth Attila tanszékve
zető egyetemi tanár, NKE), A királyi Kúria mint Semmítőszék működése (Mikó Zsuzsanna általános főigazga
tó-helyettes, MNL).
• 2019. november 27-én Horváth Attila egyetemi magán
tanárt (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar), tanszékve
zető egyetemi tanárt (NKE Államtudományi és Nemzet
közi Tanulmányok Kar Állam- és Jogtörténeti Tanszék)
köszöntötték kollégái, barátai, pályatársai és tanítványai
60. születésnapja alkalmából. Az ünneplésre a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Horváth Attila oktatói pályafutá
sát illusztráló képes albumot jelentetett meg.
• 2019. november 28-29-én a jogtörténész-társadalom
méltó módon vett szakmai búcsút Kajtár István profeszszortól a Pécsi Akadémiai Bizottság székházában szer
vezett tudományos konferencián. A joghistorikus műhe
lyeket képviselő előadók Kajtár professzor munkásságát
méltatták, illetve a kutatási területéhez kötődő előadá
sokkal tisztelegtek életműve előtt A jo g kulturális hol
dudvara emlékkonferencián.
• 2019. november 29-én a NKE Államtudományi és
Nemzetközi Tanulmányok Karon került sor a kihágások
ról szóló magyar büntető törvénykönyv, az 1879. évi XL.
tc. elfogadásának 140. évfordulója alkalmából tartott
tudományos tanácskozásra, ahol az MTA-ELTE Jog
történeti Kutatócsoport együttműködő kutatói is - Máthé Gábor professor emeritus (A kihágás egységes anya
gi jogintézmény), Bódiné Beliznai Kinga PhD egyetemi
docens (Szegény a koldus, ha király is neve. Koldulás és
bírói gyakorlat a Kbtk. tükrében), illetve Bathó Gábor
egyetemi tanársegéd (Kihágások a minisztertanács előtt
1878-1941) - előadást tartottak.
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