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Tesztelési rendet egyaránt meghatározták, és amelyek
ről városi sétánk során nem kaphatunk információt. 
Ezen kívül érmék és medálok ábrázolják a törvényho
zást és a híresebb jogeseteket, nem riadva vissza a ka
rikatúra alkalmazásától sem.

A Múzeumot az egykor a johannita lovagrend által 
használt istállóban alakították ki, és a felújítás során 
elérték, hogy a középkori és újkori épületrészek teljes 
összhangban legyenek egymással. Négy emeleten, 
körülbelül 2000 négyzetméteren 130 vitrin mutatja be 
a páratlan emlékeket. Az egykori istállóépületben ki
sebb termeket alakítottak ki, ahol dia- és videofilm
vetítésekre van lehetőség. Az újonnan épült helyisé
gekben állandó és időszakos kiállítások láthatóak, a 
tetőtérben pedig konferenciaterem ad otthont a külön
böző előadásoknak.

A Múzeum feltett célja, hogy közelebb hozza a kö
zépkor viszonyait a XXI. századi emberhez. Hajlamo
sak vagyunk ezt a korszakot kegyetlennek tartani, ám 
tudnunk kell: minden korszak büntetési nemeit az ha
tározza meg, hogy mit tart a társadalom értéknek. A 
feudális társadalom hétköznapjai erősen leszűkítették 
a kiszabható büntetések körét, nyilvánvaló, hogy a 
szabadságot és a vagyont csak akkor lehet elvonni, ha 
azt a társadalom értéknek tekinti. Akit egyiktől sem 
tudtak megfosztani, annak csak a testi fenyítés, eset
leg kisebb ügyekben a megszégyenítés lehetett a meg
felelő büntetés. A Középkori Bűnügyi Múzeum talán 
segít abban, hogy az előítéleteket lerombolva megért
sük a középkor szellemiségét.

Mátés Ákos Dániel

HÍREK
•  A Magyar Jogász Egylet Elnöksége a Deák cente

nárium alkalmából október 3-án emlékülést tartott 
az újjáépített kehidai Kúrián. Az életművet Máthé 
Gábor, az Egylet elnöke méltatta. Ezt követően az 
Elnökség tagjai végig látogatták a Deák emlékhe
lyeket: a söjtöri szülőházat, majd Pusztaszentlász- 
lóra és Zalaszentgrótra utaztak, ahol bensőséges 
ünnepségek keretében emlékeztek meg a magyar 
közjogtudomány legkiválóbb képviselőjéről.

•  2003. november 6-án védte meg doktori disszertá
cióját Farkas Gyöngyi az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Bölcsészettudományi Karán. A dok
tori munka címe ,A katonai igazságszolgáltatás 
szerepe és eljárásjoga a dualizmus időszakában 
volt. A dissertáns témavezetője Vargyai Gyula, a 
nyilvános doktori védés bíráló bizottságát Gergely 
András (elnök) Hermann Róbert (opponens), 
Szendy István (opponens), Dombrády Lóránt, Haj
dú Tibor, Csapó Csaba (titkár) alkotta. A sikeres 
védés eredményeképpen a bíráló bizottság javasla
tot tett a Doktori Bizottságnak a tudományos cím 
odaítélésére.

•  Az Österreichische Staatsarchiv, a Magyar Nem
zeti Múzeum és a bécsi Collegium Hungaricum 
Deák Ferenc emléke előtt tudományos ülésszak
kal és kiállítással tisztelgett 2003 november 
11-12-én. A kiállítás (Ferenc Deák. Dér Architekt 
des Ausgleiches), mely 2004 január 9-ig a Staat
sarchiv épületében tekinthető meg, a Deák év leg
színvonalasabb, legkiterjedtebb összeállítása. A 
kiállítás megnyitó beszédét Gergely András tartot

ta (Ferenc Deák -  Ein historischer Überblick). A 
konferencián (Ferenc Deák. Liberales Denken und 
KompromiBbereitschaft), osztrák és magyar törté
nészek, jogtörténészek vitatkoztak a kiegyezéses 
korszakról és Deák Ferenc jogászi, államférfiúi 
alakjáról. A résztvevők voltak: Stefan Maifér (De
ák in dér österreichischen Geschichtsschreibung; 
Mezey Barna: Deák, dér Kodifikator; Thomas Ole- 
chowski (Ferenc Deák und die Entwicklung des 
ungarischen Strafrechts im 19. Jahrhundert; Csor
ba László: Deák und die Vorbereitung des Ausgle
iches; Anatol Schmied-Kowarczik: Die paktierten 
Angelegenheiten des staatsrechtlichen österre- 
ichisch-ungarischen Ausgleich von 1867; Ress Im
re (Deák und dér unagrisch-kroatische Ausgleich).

•  A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem- 
Történeti Tudományos Társaság 2003. évi nemzet
közi konferenciája alkalmából mint a rendvéde
lem-történet önzetlen támogatójának, az érdem 
nyilvános elismeréseként november 11-én Mezey 
Barnának Rendvédelem-történetért érdemkeresz
tet adományozott.

•  A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Terü
leti Bizottsága és a Szegedi Tudományegyetem 
Állam-és Jogtudományi Karának Jogtörténeti Tan
széke 2003 november 13-án konferenciát rendezett 
Mezővárosaink jogélete a 18/19. században cím
mel, amelyen a házigazdákon kívül a Debreceni 
Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és 
a Miskolci Egyetem jogtörténészei, valamint kecs
keméti makói, miskolci, szegedi levéltárosok vet
tek részt. A tanácskozás programja: Bató Szilvia: 
A járásbeli tisztség által megítélt bűnperek; 
Gilicze János: Makó mezőváros rendészeti kérdé-
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sei a 19. század második felében; Szabó Attila: 
Mezővárosi hitelszervezet 1711-1848 között Pest- 
Pilis-Solt vármegyében; Antal Tamás: A  közigaz
gatás egyes kérdései 1861-ben Debrecen városá
ban; Völgyesi Levente: Kecskemét mezőváros álla
mi, egyházjogi és kisebbségügyi szabályozása a 
18/19. század fordulóján; Szénái Attila: A 19. szá
zadi egyházi mezővárosok jogi életének konfliktu
sai; Ruszoly József: Bihar vármegye megkísérelt 
községrendezése 1848-ban; Varga Norbert: A 
köztörvényhatósági törvény bevezetése Debrecen 
és Szeged királyi városokban; Vásár Szilvia: Al
földi mezővárosaink igazgatása, különös tekintet
tel Nagykőrös pénzügyi igazgatására; Homoki 
Nagy Mária: A mezővárosok tulajdon- és birtokjo
gi kérdései a 18. században. Mint azt Homoki 
Nagy Mária, a tanácskozás szervezője elmondta, a 
konferencia előadásainak szerkesztett anyaga a 
szervezők szerint rövidesen önálló kötetben lát 
napvilágot.

mok visszaszerzéséig]); Tóth Árpád (Miskolci 
Egyetem [Polgárfelvételi stratégiák és a polgári 
cím vonzereje Pozsonyban a XIX. század első fe
lében]); Pál Judit (Babes-Bolyai Egyetem, Ko
lozsvár [Marosvásárhely helye a Székelyföld ipar- 
fejlődésében 1848 előtt]); Beluszky Pál (MTA Re
gionális Kutatások Központja [Á szabad királyi 
városok utóélete])

•  A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi 
Intézete 2003 november 18-án kedden 10 órától 
Deák Ferenc emlékülést tartott. Az elhangzott 
előadások: Deák és a kiegyezés közjogi megalapo
zása (Máthé Gábor), Deák és a büntetőjog (Szabó 
András), Deák és a közigazgatás (Száméi Katalin), 
Szabadság és nemzet: a liberális kontextus (Dénes 
Iván Zoltán), Egyház és állam Deák korában (Rácz 
Lajos), Deák a Győri Királyi Jogakadémián (Mol
nár András).

•  Budapest Főváros Levéltára 2003 november 17-én 
a Levéltári Nap és a Magyar Tudomány napja ke
retében Buda és Pest szabad királyi városi rangja 
visszanyerésének 300. évfordulója alkalmából 
Szabad királyi városok a magyar történelemben 
címmel konferenciát rendezett a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár központi épületében. Előadók vol
tak: Gerhard Dilcher (Johann Wolfgang Goethe 
Universitát, Frankfurt am Main [Die europaische 
Stadtkommune. Dér Ideltypus und die historische 
Forschung]); Kubinyi András (Eötvös Loránd Tu
dományegyetem, Bölcsészettudományi Kar [„Sza
bad királyi város „ -  „Királyi szabad város?]); 
Gönczi Katalin (Johann Wolfgang Goethe Univer
sitát, Frankfurt am Main [A szabad királyi városi 
státusz jogi és társadalomtörténeti tartalma]); Bla- 
zovich László (Csongrád Megyei Levéltár [Városi 
jogkönyvek és a budai jogkönyv]); Szende Katalin 
(Közép-Európai Egyetem [Polgárnak lenni. A pol
gárjog megszerzésének elvei és gyakorlata a késő
középkori Sopronban]); H. Németh István (Magyar 
Országos Levéltár [A szabad királyi városi rang a 
kora újkori MagyarországonJ); Oborni Teréz (Pé
csi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
[Az erdélyi fejedelmi hatalom és a városok]); 
Bariska István (Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fi
óklevéltára [Nyugat-magyarországi szabad királyi 
városok a XVII. századi rendi hierarchiában]); 
Bácskai Vera (Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Bölcsészettudományi Kar [,,A királyi városok al
kotása által palléroztatnak az országok”]); Orosz 
István (Debreceni Egyetem [A szabad királyi váro
sok és a mezővárosok gazdálkodása a XVIII-XIX. 
században]); Kenyeres István (Budapest Főváros 
Levéltára [Buda és Pest útja a városi privilégiu-

•  2003 december 5-én ünnepelte fennállásának 30. 
évfordulóját az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Jogi Továbbképző Intézete. Az ünnepi tanácsülé
sen Klinghammer István rektor köszöntötte a szép 
számban megjelent szakmai közönséget. Vékás 
Lajos egyetemi tanár előadásában méltatta az Inté
zet harminc esztendős tevékenységét, a jogászto
vábbképzés fontosságát, és áttekintette az elmúlt 
három évtized legfontosabb eseményeit és problé
máit a jogászképzésben. Mezey Barna egyetemi ta
nár a jogászképzés aktuális problémáiról szólt, a 
várható változásokról, és a most már elkerülhetet
lennek látszó képzési reformról, amelynek immá
ron szerves részévé lett a jogásztovábbképzés és a 
tudományos továbbképzés. A jeles alkalomból az 
oktatási miniszter oklevelet adományozott az Inté
zetnek.

•  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és 
Jogtudományi Kara közzétette A jogászképzés 
múltja, jelene és jövője címmel azokat az ünnepi 
tanulmányokat, konferencia-előadásokat és kerek- 
asztal-beszélgetéseket, amelyek az elmúlt évben 
megrendezett tudományos tanácskozások gerincét 
képezték. A kötetben megjelentetett előadások 
részben a Budára, Pestre települt 225 éves jogász- 
képzés, a 225 esztendeje folyó politico-cameralis 
oktatatás, részben pedig a jogászképzés aktuális 
problémái és jövőjének kérdéseiről szervezett kon
ferenciákon hangzottak el. A kötet kiegészítéséül 
szolgáló fejezetben, a hazai jogászképzés intézmé
nyeiben a jogász-és közigazgatási szakemberkép
zés kilenc intézményének története első ízben fog
lalja egybe ilyen részletességgel a magyar jogi ok
tatás intézményi hátterének fejlődéstörténetét.
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