
•  A Bécsi Egyetem Jogi kara és a Bécsi Jogtörté
neti Társaság 2003. október 17-én, pénteken 
Elemente Europáischer Rechstkultur címmel 
Wemer Ogris tiszteletére ünnepi ülést szervez, 
amelynek első felében, a nemzetközi szimpozion 
programjában Hans Schlosser (Augsuburg/Mün- 
chen), Karéi Maly (Praha), Olav Moorman van 
Kappen (Nijmegen/Ellecom) Elmar Wadle 
(Saarbrücken) és Jozef Klimko (Bratislava) tar
tanak előadásokat. A nemzetközi tanácskozást 
követően kerül sor az ünnepi köszöntőkre 
(Walter H. Rechberger, Rudolf Hoke, Peter E. 
Pieler, Richard Potz és Thomas Olechowski). A 
Böhlau Verlag ünnepi kötettel tiszteleg a hetven 
esztendős professzor, Wemer Ogris előtt.

•  2003. szeptember 17-21. között rendezte az első 
észt-magyar jogtörténész napot az Észt Tudós 
Társaság, az Akadeemia Nord jogi kara és a 
Tallini Magyar Intézet. A konferencián részt ve
vő magyar meghívottak Homoki Nagy Mária 
(Szegedi Tudományegyetem -  Állam-és Jogtu
dományi Kar), Máthé Gábor (Budapesti Közgaz
daságtudományi és Államigazgatási Egyetem), 
Mezey Barna (Eötvös Loránd Tudományegye
tem -  Állam-és Jogtudományi Kar) és Ruszoly 
József (Szegedi Tudományegyetem -  Állam-és 
Jogtudományi Kar) voltak.

• A Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudo
mányos Társaság és a Zürichi Magyar Egyesület

HÍREK
2003. augusztus 2-9. között szabadegyetemet szer
vezett a Belügyminisztérium Oktatási Központjá
nak támogatásával. A szabadegyetemen elsősorban 
a rendészet (rendőrség, csendőrség, határőrizet), a 
pénzügyi igazgatás (vámhivatalok, pénzügyőrség) 
a büntetés-végrehajtás és a parlamenti szervezet 
(képviselőházi őrségek és testőrségek) történetét 
feldolgozó kutatók előadásait gyűjtötte csokorba.

•  A Magyar Nemzeti Múzeum és a Vay Ádám Múze
um a Rákóczi szabadságharc és Közép-Európa cím
mel nemzetközi konferenciát szervez Sárospata
kon, 2003. október 10-12-én.

• 2003. július 6 - 14-én rendezte meg az Eötvös Lo
ránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi 
Kara a Márton Áron Kollégium közreműködésé
vel és a Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Ok
tatási Minisztérium támogatásával, nyolcadik nyá
ri egyetemét a határon túli joghallgatóknak, jogá
szoknak és tanároknak. A hagyományosan kettős 
profilú (jogi szakterminológia és alkotmánytörté
net) nyári egyetemen számos jogtörténeti előadás 
hangzott el (Bódiné Beliznai Kinga, Horváth Atti
la, Képes György, Kisteleky Károly, Máthé Gá
bor, Mezey Barna, Pomogyi László, Rácz Lajos, 
Schweitzer Gábor)

KÖNYVBEMUTATÓ
2003. július 8-án tartotta hagyományos nyári 
könyvbemutatóját az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem jogi Kara. Az elmúlt fél esz
tendőben a Kar oktatói által írott és 
publikált, közel negyven monográfia, 
szakkönyv, tankönyv és jegyzet sorá
ból a szervező Takács Péter, a tudo
mányos ügyek dékánhelyettese, hat 
kötetet emelt be a bemutató program
jába. Hamza Gábor: Európai magán
jog fejlődése. A modem magánjogi 
rendszerek kialakulása a római jogi 
hagyományok alapján; Giannantonio 
Benacchio: Az Európai Közösség ma
gánjoga. Polgári jog, kereskedelmi 
jog. (Ford.: Földi András és Csizmazia Norbert); 
Mezey Barna -  Szente Zoltán: Európai parlamenta
rizmus és alkotmánytörténet; Horváth Barna: A gé
niusz pere; Szókratész -  Johanna „Jöjj el szabad
ság!" Bihari Mihály egyetemi tanár 60. születésnap
jára készült ünneplő kötet. Szerk.: Pesti Sándor és

Szabó Máté kötetei mellett Halmai Gábor és Tóth 
Gábor Attila (szerk.) — Kardos Gábor -  Paczolay 

Péter -  Papp Imre -  Sonnevend Pál, 
valamint Halmai Gábor -  Kovács 
Krisztina -M ajtényi László -Takács 
Albert -  Tóth Gábor Attila -  Róth 
Erika: Emberi jogok (szerk. Nagy 
Boldizsár -  Jeney Petra): Nemzetközi 
jogi olvasókönyv. Szemelvények, do
kumentumok elemző ismertetésére ke
rült sor. A könyvbemutató alkamából 
két folyóirat megindulásáról is hírt ad
tak a szerkesztőségek: a három kar, 
Széchenyi István Egyetem, Miskolci 
Egyetem, Eötvös Loránd Tudomány- 

egyetem Állam- és jogtudományi karai jogtörténeti 
tanszékeinek összefogásából született Jogtörténeti 
Szemle és a kolozsvári Babes Bolyai Egyetem által 
gondozott Erdélyi Jogtudományi közlöny szerkesz
tői ismertették terveiket a megjelent első szám be
mutatása kapcsán.
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Nemzetközi konferencia
a képviseleti és parlamenti intézmények történetéről

2003. szeptember 3-6. között tartotta 53. konferen
ciáját Barcelonában az International Commisson 
fór the History of Representative and Parliamen- 

tary Institutions. A főrendező a Museu d’História de 
Catalunya volt, mely együttműködve az Isntitut Univer- 
sitari d’Historia Jaume Vincens i Vives, au Iniversisdad 
Pompeu Fabra, az Instituto de Dereche de Vasconia és 
az Universidad dél Pais Vasco kutatóival és oktatóival 
valóságos spanyol seregszemlét varázsolt a tengerparti 
főváros színhelyeire. A konferenciát támogatta a Gener
álhat de Catalunya Departement de Cultura is. A több 
száz tudós nagy többsége spanyolföldről érkezett Bar
celonába, de a résztvevők között voltak a Commission 
tagjai is, közötstük a magyar nemzeti csoport képvise
lői is. A tizennégy külföldi kutató angol, amerikai, fran
cia, olasz, lengyel és cseh előadásai mellett két magyar 
is elhangzott: Szenté Zoltán (Közigazgatási Intézet fő
munkatársa és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Állam-és Jogtudományi Karának tiszteletbeli tanára 
[The Iusse of Supieriority: national versus Supranation- 
al Legislation]) és Szigeti Magdolna (a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karának 
egyetemi adjunktusa) jóvoltából. A hetvenkét spanyol 
előadás határozta meg a konferencia fő profilját: az a 
spanyol képviselet és parlamentarizmus fejlődésének 
ívét rajzolta meg, ezen belül kevés tematikarendezést fi
gyelhettünk meg. A témák időben a 10. századtól nap
jainkig vezették a hallgatót, a cortez szervezeti kérdése

itől a képviselet politikai vonatkozású feltételrendszeré
ig, autonómia-problémáktól egyes gyűlések történetéig 
számtalan kérdésről esett szó.

A kongresszus magyar vonatkozású eseménye volt 
még annak a tanulmánykötetnek a bemutatása, amelyet 
magyar jogtörténészek készítettek a konferencia tiszte
letére, s amelyet a Commission nemzeti bizottsága gon
dozásában az ELTE Állam-és Jogtudományi Kara jó
voltából adhattak közre a szerkesztők, Máthé Gábor és 
Mezey Barna [Von elén Stándeversammlungen bis zu 
den modernen Parlamenten (Studien über die 
Geschichte des ungarischen Parlaments); Studies pre- 
sented to the Intematonal Commission fór the History 
of Representatrive and Parliamentary Institutions Vol- 
ume LXXXI; Barcelona -  Budapest 2003). A bizottság
nak az ünnepélyes záróülést követő közgyűlése, mely 
gazdasági, szervezeti és tudományos kérdésekről tár
gyalt, tisztújítást is végrehajtott. Ennek során Wilhelm 
Baruneder, a bécsi egyetem professzorának elnöki 
megválasztása mellett sor került alelnökök beiktatására 
is. A közgyűlés Révész T. Mihályt, a Széchenyi István 
Egyetem Állam-és Jogtudományi Intézetnek igazgató
ját és az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának docen
sét alelnökké választotta. Egyben döntött a következő 
évek konferenciáinak színhelyéről. Eszerint 2003-ben 
Prága látja vendégül a bizottság konferenciáját, 2005- 
ben, Krakkóban és a rákövetkező alkalomra jelezték 
rendezési szándékukat a párizsi kollégák.

E SZÁMUNK SZERZŐI:
Fábiánné Kiss Erzsébet, főlevéltáros, Magyar Országos Levéltár • Föglein Gizella, egyetemi docens, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar • Horváth Attila, egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar • Karácsony András, egyetemi tanár, Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar • Képes György, ügyvéd, tanársegéd, Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar • Ligeti Katalin, egyetemi tanársegéd, Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar • Mezey Barna, tanszékvezető, egyetemi tanár, Eötvös
Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar • Pálvölgyi Balázs, egyetemi tanársegéd, Széchenyi 
István Egyetem, Győr • Szuromi Szabolcs, egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és 
Államtudományi tanszék • Werner Ogris, egyetemi tanár, Universitát Wien -  Juristiche Fakultat

Tisztelt Szerzőink!

A Jogtörténeti Szemle Szerkesztőbizottsága kéri, hogy a szerkesztés és a nyomdai előállítás megkönnyí
tése érdekében írásaikat flopy lemezen és egy kinyomtatott példányban is küldjék meg a szerkesztőség
nek Word 6/95 formában, magyar ékezetekkel (A fiié nevében ne legyen ékezetes betű!)! Kérjük, hogy 
jegyzeteiket végjegyzet (és nem lábjegyzet!) formájában készítsék el! Vegyék figyelembe az 1. és 2. szám 
jegyzeteinek szerkesztési elvét: a könyvek, tanulmányok, stb. megjelenési helyét, évét, lapszámát zárójel
be tegyék, illetve o. helyett p. (pagina) jelölést, rövid kötőjel (-) helyett hosszú kötőjelet (-) használjanak 
az oldalszámok között! Ha képet kívánnak küldeni, akkor azt beszkennelve (300 dpi), fénykép (nem fény
másolat) vagy digitális felvétel formájában juttassák el a szerkesztőségbe!

Köszönettel a Szerkesztőbizottság
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