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A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesü-
let Határ – Határhelyzet – Határátlépés címmel 
tartotta éves konferenciáját és közgyűlését 2020. 

augusztus 27–29-én, Pécsen. Az eseményt helyszínként a 
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara fo-
gadta be. A háromnapos konferencia 14 szekciójában kö-
zel nyolcvan előadó ismertethette kutatási eredményeit. 

Az első napon Tomka Béla elnök köszöntötte a részt-
vevőket, majd három plenáris előadásra került sor. Egry 
Gábor a hétköznapok etnicitására, Törő László Dávid a 
történetírás „határaira és határsértéseire” fókuszált, Ta-
máska Máté pedig a közép-európai városok megosztott-
ságára hozott példát. A továbbiakban három szekció közül 
választhattak az érdeklődők. Általában az előadásokban 
gazdag program szekcióinak némelyikét két elnök bonyo-
lította le, ez így történt az első blokkban is. Az első, a ha-
tár kulturális meghatározottságáról szóló tematikus egy-
séget Szívós Erika és Koloh Gábor vezette le. A második 
szekció Trianon következményeit tárta fel Gyáni Gábor 
elnökletével. A harmadik témakörben a határok működ-
tetését bemutató prezentációkat fogta össze Bencsik Gá-
bor. Az előadásokat követte a könyvbemutató, melyben 
két kiadvány kapott figyelmet. Az egyik a Szívós Erika és 
Veress Dániel szerkesztette Örökség, történelem, társada-
lom címmel a Hajnal István Kör által megjelentetett tanul-
mánykötet volt, a másik a PTE BTK Történettudományi 
Intézetének Évkönyve volt, melyet Barabás Gábor, Csibi 
Norbert, Fazekas Ferenc és Gyimesi Réka neve fémjel-
zett, és amely tartalmilag illeszkedett a konferenciához.

A második nap nyolc szekcióban oszlottak el az elő-
adások. A Bódy Zsombor vezette tematikus részben a vá-
rost mint teret jelenítették meg az előadók. Kiss Zsuzsan-
na elnökletével a község-, birtok- és uradalmi határokat 
prezentálták egy-egy konkrét esettel. A határ tudatával és 
érzékelésével foglalkozó kétrészes szekcióban Valuch Ti-
bor felügyelete alatt megvilágítást kaptak többek között a 
hadtörténeti (Nagy Ágoston), a városképalkotási (Trádler 
Henrietta), az emlékezetőrzési (Fabó Edit), a naplóírási 
(Hajnal Géza), a térképészeti (Segyevy Dániel), a határ 
menti (Slachta Kriszta, Vukman Péter) vizsgálódások. 
Jogtörténeti szempontból érdekes összefüggést vetett fel 
Fabó Edit, aki a Magyarságkutató Intézet képviseletében 
tartotta meg A magyar történeti emlékezet határkövei a 

19. században című prezentációját, amelyben a szent ki-
rály kultuszának felvázolásakor kitért a Szent Jobb jelen-
tőségére is. Az előadó utalt a szakirodalom azon megálla-
pítására, miszerint a „jobb” és a „jog” szavak még a 14. 
században is ugyanazt jelentették, ezért felhívta a figyel-
met arra, hogy a jelentésegység megléte lényeges, egykori 
közgondolkodásbeli körülményre enged következtetni. 
Ennek nyomán megfogalmazható az, hogy a hajdani ma-
gyar közfelfogásában az erkölcs mértéke a „jó” volt, s 
ha „jó” volt, akkor jogos, vagyis igazságos volt. Ez a 
szemlélet nemcsak Szent István kultuszát támogatta, 
hanem megkönnyítette a jogszokások érvényesülését 
is. A többi tematikus egységek kitértek a demográfiai 
határok (Géra Eleonóra), a térbeli határátlépések (Bán-
kuti Gábor), a határok megvonása (Egry Gábor), az 
etnikai-felekezeti határok (Kunt Gergely), a társadal-
mi határátlépések (Bódy Zsombor), problémakörére. 
A középső nap az egyesület közgyűlésével végződött, 
amelynek keretében átadták a Benda-díjat: a laudá ciót 
Ablonczy Balázs mondta el, majd a díjazott, Révész 
Tamás megtartotta előadását az elismerést megalapozó 
Nem akartak katonát látni? – A magyar állam és hadsere-
ge 1918–1919-ben című könyve tárgyában.

A harmadik nap doktori szekcióiban a tudományos 
kutatások iránt mélyebb elhivatottságról tanúbizonysá-
got tevő fiatalok kaptak teret Tóth Árpád, Kaposi Zoltán 
moderálásával. A rendezvény ideje alatt kedvezménye-
sen könyveket lehetett vásárolni. A konferencia szerve-
zői gondos és körültekintő munkát végeztek. Az étkezé-
sek (ebéd, vacsora) az egyetem területén lévő vendéglátó 
helyiségben zajlottak, amelynek szép környezete, közel-
sége, oldottabb légköre hozzájárult a fesztelenebb társal-
gáshoz, a kapcsolatok megerősítéséhez.
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•  A krakkói Jagellonian University „Ius est ars boni et ae-
qui-application of law over the centuries” címmel a jár-
ványhelyzet miatt online jogtörténeti konferenciát szer-
vezett 2020. szeptember 18–19-én, amelyen a Magyar 
Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének hallgatói 
és a jogtörténeti kutatásokat is folytató doktoranduszhall-
gatók is részt vehettek. A Szegedi Tudományegyetem 
Magyar Jogtörténeti Tanszéke intenzív kapcsolatot ápol 
a krakkói jogtörténészekkel, amelynek köszönhetően 

2015 óta évente felváltva Szegeden és Krakkóban kerül 
megrendezésre a diákok számára szervezett jogtörténeti 
workshop. A konferencián részt vevő hallgatók: Botos 
Mihály, Galina Ildikó, Horváth Kornél, Krusóczki Ben-
ce, Szivós Kristóf és Varga Benedek.
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