
történeti szemle

• A Kassai Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
Jogtörténeti tanszéke és a Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar Jogtörténeti és Jogelméleti Intézete 
között évek óta fennálló szakmai kapcsolatra tekintet
tel Stipta István egyetem i tanár -  Lévay Miklós dékán
nal együtt -  a kassai kar kitüntető érmét kapta a 2003 
szeptember 16-ai kari jubileum i ünnepség keretében. 
A jogtörténeti tanszék vezetője „Die kurze Gesichte 
dér Fakultat fiir Staats- und Rechtswissenschaften in 
Miskolc" címmel előadást tartott a tudományos ülés
szak keretében.

• Sikeresen védte meg Egyházjog a középkori Magyar- 
országon című akadémiai doktori értekezését 2003. 
október 10-én Erdő P é te r a M agyar Tudom ányos Aka
démián.

• A z Igazságügyi M inisztérium és a M agyar Tudom á
nyos Akadémia Deák Ferenc-Ünnepségek Szervező 
Bizottsága Deák Ferenc születésének 200. évfordulója 
alkalmából 2003. október 16-án 10.00 órakor em lék
táblát helyezett el a nagy államférfi egykori budapesti 
lakhelyéül szolgáló Angol királynő Szálloda helyén lé
vő épületen. (Budapest, V., Deák Ferenc u. 1.)

• A miskolci Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 
Doktori Iskola felkérésére Prof. Dr. Wilhelm 
Brauneder, a bécsi egyetem tanára, az Osztrák és Eu
rópai Jogi Intézet igazgatója 2003. október 28-án elő
adást tartott a miskolci PhD hallgatóknak „Die 
Entwicklung dér Grundrechte in Deutschland und 
Österreich" címmel.

• Prof Dr. Wilhelm Brauneder, az Universitat W ien ta
nára, az Institut für Österreichische und Europáische 
Rechtsgeschichte vezetője 2003. november 3-án elő
adást tartott „Fejezetek az osztrák alkotmánytörténet
ből” címmel az ÉLTE Állam- és Jogtudományi Karán, 
a M agyar Jogtörténeti Tanszék meghívására.

• Az Universitat Heidelberg meghívására Mezey Barna 
egyetem i tanár előadást tartott az Auditórium  
Maximum-ban 2003. novem ber 4-én Die Tendenzen 
dér ungarischen Rechtentwicklung (Von Anfang an 
bis zum 18. Jh.) címmel.

• 2003. november 6-án került sor Horváth Attila, az ÉL
TÉ Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi ad
junktusa „A részvénytársaságok és a részvénytársasági 
jo g  kialakulása Magyarországon (különös tekintettel a 
kereskedelmi jog  európai fejlődésére)” című PhD- 
értekezésének nyilvános vitájára a K ar tanácsterm é
ben. A bíráló bizottság a vita alapján javaslatot tett a 
Doktori Tanácsnak a tudományos fokozat odaítélésére.

• 2003. november 10-én a M agyar Jogász Egylet Bács- 
Kiskun-Megyei Szervezete a M agyar Tudomány Nap
ja  alkalmából emlékünnepséget tartott és a kecskeméti 
Piarista Gimnázium dísztermében felavatták Szleme-

HÍREK
nics Pál jogtanám ak a rendház falán elhelyezett emlék
tábláját. Szlemenics Pálra az egykori kecskeméti Pia
rista Gim názium  tanulójára, a m agyar nyelvű jogtudo
mány egyik megteremtőjére, a pozsonyi jogakadém ia 
tanárára, a történeti-jogi iskola képviselőjére em léke
zett beszédében dr. Nánási László, bács-kiskun megyei 
főügyész.

• A Szem ere Bertalan M agyar Rendvédelem-történeti 
Tudom ányos Társaság, valamint a Vám- és Pénzügyőr 
Múzeum 2003. november 11—12-én tartotta 18. Nem
zetközi Rendvédelem-történeti Tudom ányos Konfe
renciáját „A rendvédelem humán viszonyának történe
te” cím m el. A konferencia védnöke Vízi E. Szilveszter, 
a M agyar Tudom ányos Akadémia Elnöke volt.

•2 0 0 3 . novem ber 12-én (szerdán) a M agyar Nemzeti 
Múzeum Széchenyi-termében a M agyar Nemzeti M ú
zeum Baráti Köre rendezésében Szendrei Géza ny. leg
főbb ügyészségi ügyész, az ELTE M agyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszékének külső munkatársa Rákóczi 
felségárulási pere és forradalmi jogalkotásai címmel 
előadást tartott.

• A Pécsi Történész Céh Egyesület szervezésében „De
ák és utódai -  M agyar igazságügyi m iniszterek 
1848-1849-ben és a dualizm us korában” címmel ren
deztek kétnapos tudományos konferenciát a Pécsi Tu
dományegyetemen, am elynek házigazdája az Egyesü
leten kívül a tudományegyetem bölcsészettudományi 
és jogtudom ányi fakultásai voltak. A konferencia fő
védnöke: Bárándy Péter, igazságügym iniszter volt.

• .Jo g  és jogászok a 21. század küszöbén” címmel ren
dezte meg nemzetközi konferenciáját a Pécsi Tudo
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. Az ép 
pen 80 esztendeje Pozsonyból Pécsre költözött egye
tem jubileum i ünnepségei közé illeszkedő tudományos 
konferencia jogtörténeti szekciójában elhangzott elő
adások voltak: Nagyné Szegvári Katalin (A házasság 
felbontása a Code Civile Franciaországában), Benedek 
Ferenc (Jóhiszemű birtokszerzés), Pjotr Jurek (Idee 
dér Union in dér Polnische Geschichte), Pókecz Ko
vács Attila (A francia magánjogtudomány fejlődése a 
Code Civiltől napjainkig), Béli Gábor (Régi jogforrá
saink megítélése egykor és most), valamint Kajtár Ist
ván (A m odem  m agyar központi és helyi jogalkotás a 
19. században). Jogtörténeti háttérrel, de aktuális, a jo 
gászképzéssel kapcsolatos kérdéseket feszegettek a kar 
osztrák vendégei: Gem ot Kocher (A lté und neue Ziele 
dér Juristenausbildung in österreich), M árkus Steppan 
(Die G razer Juristenbildung im Wandel dér Zeit: vöm 
2. W eltkrieg bis ins 21. Jahrhundert), illetve Mezey 
Barna (A m agyar jogászképzés perspektívái a 21. szá
zadban) __


