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• 2020. október 8–10-én  a Pro Scientia Aranyérmesek 
Társasága tizenötödik alkalommal – és első ízben teljes 
egészében online formában – rendezte meg Pro Scien-
tia Aranyérmesek Konferenciáját, amelynek házigaz-
dája a győri Széchenyi István Egyetem volt. A jogász 
aranyérmesek, illetve az egyesület jogász tagjai között 
a jogtörténészek magas arányát és aktivitását mutatja, 
hogy idén a jogtörténeti előadások Régi jog cím alatt 
önálló szekciót kaptak.
László Balázs PhD-hallgató (Pécsi Tudományegyetem) 
A királyi jog elemei Szent László és Kálmán törvényei-
ben című előadásában két királyunk dekrétumainak rit-
kábban hivatkozott, jogalkotással, igazgatással, bírás-
kodással, fiskális javakkal és az egyházzal kapcsolatos 
rendelkezéseit mutatta be, eljutva a jogi és empirikus 
értelemben vett alkotmány korabeli értelmezhetőségé-
hez is.
Korsósné Delacasse Krisztina adjunktus (Pécsi Tudo-
mányegyetem) Becsületbeli ügy – jogtörténeti példa 
egy virtuális szcenárióra címmel a virtuális szcenáriók 
interaktív tanítási és tanulási technikájával mutatja be 
egy nagypolgári családból származó, bírói pályára in-
duló ifjú 19. századvégi történetét, helyesebben inkább 
történeteit. A pályaválasztás, az álláspályázat és a hiva-
tali munkavégzés során felmerülő út- és egyben érték-
választások változatos jogi következményeiből pedig 
kirajzolódnak a bíróvá válás, a bírói munka, független-
ség és felelősség korabeli vonatkozó szabályai.
Nagy Noémi adjunktus (Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem), tudományos munkatárs (MTA–ELTE Jogtörténeti 
Kutatócsoport) Egyenlően, de elkülönítve – a nemzeti-
ségi egyenjogúság védelme az ausztriai Birodalmi Bí-
róság alapjogi gyakorlatában című előadásában a nem-
zetiségek Ausztria 1867. évi alkotmányában deklarált 
egyenjogúságának az oktatási intézményekben, hivata-
lokban és a közéletben való érvényesülését mutatta be 
az 1869-ben felállított Birodalmi Bíróság ötven év alatt 
több, mint száz ügyet számláló, a nemzetiségi-nyelvi 
egyenjogúság alapjogának sérelmén alapuló gyakorla-
tán keresztül.

Szépvölgyi Enikő PhD-hallgató (Széchenyi István 
Egyetem) Gondolatok az állami gyermekvédelem tör-
ténetéhez című előadásában a dualizmus korának, kö-
zelebbről pedig a 19–20. századok fordulójának a 
szociális kérdések – így az állami gyermek- és ifjúság-
védelem – jogi megközelítésében mutatkozó változá-
sait, a korszak legjelentősebb vonatkozó jogszabályait 
vizsgálta, főként ezek közigazgatási- és büntetőjogi ele-
meire fókuszálva.
Niklai Patrícia Dominika PhD-hallgató (Pécsi Tudo-
mányegyetem) Baranyai iskolák a Tanácsköztársaság 
idején című előadása a felekezeti és egyéb iskolák ál-
lamosításának, valamint az egyházak és a vallás iskolai 
jelenléte visszaszorításának a Közoktatásügyi Népbiztos-
ság által vezényelt folyamatát és ennek következményeit 
mutatja sajátos szemszögből, a folyamatokban aktívan 
közreműködő vagy azt támogató tanítók Tanácsköztársa-
ság bukását követő kivizsgálásainak iratai alapján.

• 2020. október 16-án  a XXIII. Tavaszi Szél Konferen-
cián („MI és a tudomány jövője”) PhD-hallgatók adtak 
számot kutatási eredményeikről. Az eseményre rend-
hagyó módon online konferencia keretében került sor 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Ön-
kormányzatának szervezésében. Az Állam- és Jogtudo-
mányi Szekcióban jogtörténeti témájú referátumokat is 
hallhattak az érdeklődők. Bartha Bence (Károli Gáspár 
Református Egyetem) A bírósági meghagyás intézménye 
az 1952. évi polgári perrendtartásban, Heil Kristóf Mi-
hály (Eötvös Loránd Tudományegyetem) Az úrbéri sza-
bályozás törvényhatósági nézőpontból az 1830-as évek-
ben, Molnár Bálint (Pécsi Tudományegyetem) Magyar 
adótörténet a 17–19. századig, Niklai Patrícia Dominika 
(Pécsi Tudományegyetem) Az iskolák helyzete Baranya 
megyében Hóman Bálint minisztersége idején, Sivák Ve-
ronika (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) A Haynau-féle 
közigazgatás az 1849–50. évi Magyarországon, avagy 
hogyan zajlott a megtorlás?, Szabó Péter Zsigmond 
(Széchenyi István Egyetem) A gyárakban és a bányák-
ban végzett gyermekmunka 19. századi szabályozási 
tendenciáinak összehasonlítása az Egyesült Királyság 
és az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásában, kite-
kintéssel Magyarországra, valamint Szépvölgyi Enikő 
PhD-hallgató (Széchenyi István Egyetem) Gyermekvé-
delem a dualizmus éveiben címmel tartott előadást.

HÍREK 

gyakran megfogalmazott rendkívül differenciált és ösz-
szetett értelmezési tartományainak „sűrű”, az érintkező 
tudományterületek eredményeinek szinergikus értel-
mezésére.

Gutnov professzor élete és munkássága a szakmai 
és személyes elhivatottság példája volt. Az oszét par-
lament tanácsadói feladatait ellátó történészprofesszor 
kitartó és következetes kutatómunkájához, a személyisé-
gét meghatározó nyugodt, szelíd, nemes nagylelkűséghez 

kollégái, tisztelői és tanítványai széles köre, a szakma és 
az oszét közösség (a család, a nemzetség) megbecsülése 
adott erőt. Tudományos öröksége új és új kutatásokra kö-
telezi kollégáit a SOIGSI-ben, valamint tanítványait or-
szág- és világszerte.

Az oszétok által használt iron nyelven búcsúzva tőle: 
„Рухсаг у!”

Nagy Janka Teodóra
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• 2020. november 12-én  Stipta István, a Károli Gáspár 
Református Egyetem egyetemi tanára, nyilvános vi-
tában sikerrel védte meg A pénzügyi közigazgatási bí-
róság létrejötte és működése (1884–1896) című aka-
démiai doktori értekezését. Művét a bírálóbizottság a 
legmagasabb pontszámmal honorálta.

• 2020. november 23-án  Dialógusok a szuverenitásról 
címmel tartott konferenciát az MTA–ELTE Jogtörténeti 
Kutatócsoport. Az esemény online, a Microsoft Teams 
programon keresztül zajlott. A konferencia célja volt 
bemutatni a kutatócsoport elmúlt egyéves munkájának 
fontos eredményeit. Aktuális publikációk mentén invi-
táltuk beszélgetésre vendégeinket és más szakmai ér-
deklődőket. Rendkívül sokszínű diskurzus várta a részt-
vevőket.
A rendezvényt Mezey Barna, a kutatócsoport vezetője 
és Karácsony András, a konferencia szervezője nyitotta 
meg. Az első szekció képet adott arról, hogy a kutatás 
kezdeti szakaszában milyen szellemi munícióval, már 
elért eredményekkel rendelkeztek a program résztve-
vői. A felkért előadók Megyeri-Pálffi Zoltán, Balogh 
Judit és Bódiné Beliznai Kinga voltak.
A második szekció témája a kutatócsoport közpon-
ti törekvéséhez kapcsolódott, azaz a jogi szuverenitás 
kérdéséhez a 19. századi Magyarországon. Az előadók 
(Nagy Noémi, Hermann Róbert, Herger Csabáné) a 
nyelvi szuverenitásra, az államnyelv alakulásának for-
málódására koncentráltak.
A harmadik szekció előadásai a szuverenitásproblema-
tika múltját és jelenét kötötték össze. Részben elmélet-
történeti módon, részben a magyar történelem megha-
tározott időszakát vizsgálva tekintette át az elmúlt fél 
évtizedben tapasztalható és a szuverenitás kérdéskörrel 
összefüggésben álló politikai fejleményeket. Az elő-
adók Karácsony András, Szabadfalvi József és Takács 
Péter voltak.
A konferencia lebonyolításának szokatlan módja (on-
line) ellenére 25–30 fő érdeklődése mellett zajlott az 
eszmecsere, mely dialógusok a kutatócsoport tagjainak 
fontos impulzusokat adtak, és segítik a következő év 
kutatási súlypontjainak meghatározását.

• 2020. november 26-án  rendezte meg a Szegedi Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Ma-
gyar Jogtörténeti Tudományos Diákköre a Jogtörténeti 
Tudományos Diákkörök Konferenciáját, amelynek 
célja a jogtörténeti kutatással foglalkozó graduális hall-
gatók számára lehetőséget biztosítani eredményeik is-
mertetésére. A kezdeményezést nagy érdeklődés övez-
te, így az első alkalommal meghirdetett rendezvényen 
tizenegy előadás bemutatására kerülhetett sor. A konfe-
rencia országos jellegét hűen tükrözi, hogy hét egyetem 
is előadással képviseltette magát a konferencián. A CO-
VID-19 vírushelyzet miatt a szimpózium az online tér-
ben valósulhatott meg.

• 2020. december 3-án  a Tradicionalitás és modernitás 
témakörének szentelt tudományos konferenciával ün-
nepelte a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Ál-
lam- és Jogtudományi Kara a Győrben újrainduló jo-
gászképzés 25. évfordulóját.

• 2020. december 4-én  a Magyar Ügyvédi Kamara a Jog 
Szolgálatában életműdíjat adományozott Mezey Bar-
na tanszékvezető egyetemi tanárnak, az MTA–ELTE 
Jogtörténeti Kutatócsoport vezetőjének, a Jogtörténeti 
Szemle főszerkesztőjének.
A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének 2011. októ-
ber 24-i határozata alapján a Magyar Ügyvédi Kamara 
évente egy alkalommal a Jog Szolgálatában életműdíjat 
adományoz azon – 65. életévét betöltött – az ügyvédi, 
ügyészi, bírói hivatás, illetve alkotmánybírói, jogtudo-
mányi munkásság keretében hosszabb időn át kiemel-
kedő tevékenységet folytató személynek, aki elméleti 
és gyakorlati tevékenységével kiemelkedő eredmény-
nyel szolgálta hivatását.

• 2020. december 16-án  került sor az MTA–ELTE Jog-
történeti Kutatócsoport és a Széchenyi István Egyetem 
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti 
Tanszékének közös szervezésében a Kihívások a bünte-
tő jogalkotás terrénumában a 19–21. században – kül-
földi minták és nemzeti megoldások című online konfe-
renciára.
A részvevőket Mezey Barna tanszékvezető egyetemi 
tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem), a kutatócso-
port vezetője köszöntötte. Előadást tartott Barna Attila 
egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem): Változó 
erkölcsök változó időkben. A házasságtörés szabályo-
zási modelljei a 20. századi Európában; Bartkó Róbert 
adjunktus (Széchenyi István Egyetem): Gondolatok az 
igazság hazai büntetőeljárási fogalmáról; Beke-Martos 
Judit tudományos munkatárs (MTA–ELTE Jogtörténe-
ti Kutatócsoport): A halálbüntetés jelene az Egyesült 
Államokban; Drócsa Izabella PhD-hallgató (Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem): Rendtörvények a hazai és 
a nemzetközi jogrendszerekben, különös tekintettel a 
nemzetrágalmazás törvényi tényállására; Heil Kristóf 
PhD-hallgató (MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócso-
port): Vármegyei büntetőtörvény-tervezetek az 1830-as 
években; Kelemen Roland egyetemi tanársegéd (Szé-
chenyi István Egyetem): Az első világháborús kivételes 
hatalmi szabályok egyes büntetőjogi rendelkezéseinek 
külföldi és hazai mintái; Mezey Barna: A külhoni bör-
tönügyi tudományosság direkt hatásai a magyar bünte-
tés-végrehajtásra a reformkorban; Szabó Mátyás egye-
temi tanársegéd (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): Az 
1852. évi osztrák Btk. és reformkísérleteinek hatása a 
magyar kihágási jogra; Szépvölgyi Enikő PhD-hallga-
tó (Széchenyi István Egyetem): A javító nevelés mint a 
speciális prevenció eszköze – a jogintézmény története 
hazánkban és külföldön a 19–20. században.
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