
Dr. Ham za Gábort, az ELTE Római jogi tan
székének tanszékvezető egyetemi tanárát 2004. 
május 3-án a M agyar Tudományos Akadémia 
levelező tagjává választotta.

2004. május 28-án került sor H eka László  dók- •  
tori fokozatszerzés keretében sorra kerülő dok
tori értekezés bírálati eljárásának nyilvános 
vitájára. A disszertáció a horvát-magyar közjogi 
viszony, különös tekintettel a horvátországi 
1868:1. törvénycikkre és a magyarországi 
1868:30. törvénycikkre cím et viselte. Az oppo
nensek voltak: Pecze Ferenc, az MTA doktora és 
Révész T. Mihály tanszékvezető egyetemi docens, 
(Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtu
dományi Kara, Jogtörténeti Tanszék). A bíráló bi
zottság (Molnár Imre egyetemi tanár. Mát hé Gá
bor egyetemi docens, Rórh Károly egyetemi do
cens és Blutman László egyetemi docens) a dok
tori fokozat odaítélésére tett javaslatot a Doktori 
Tanácsnak.

2004. június 3-án mutatták be Pölöskei Ferenc 
professor emeritus, az MTA doktora új könyvét •  
a Gellért Szállóban: Deák Ferenc utolsó éveiről.

A Magyar Jogász Egylet Jogtörténeti és Római 
Jogi Szakosztálya 2004. június 23-án, az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Karán emlékülést tar
tott a Code Civil születésének kettőszáz éves év
fordulója alkalmából. Az emlékülésen elhangzott 
előadások: Dr. Nagyné dr. Szegvári Katalin pro
fessor emeritus: A francia kánon-jog és a Code 
Civil házassági jogi szabályozása; Dr. Földi And
rás egyetemi tanár: A jóhiszeműség elve a Code 
Civilben; Dr. Nótári Tamás egyetemi tanársegéd:
A jogtörténeti iskola hatása a XIX. századi fran
cia magánjogra; ülés Géza IV. éves joghallgató:
A Code Civil hatása a német jogterületen.

A Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jog- 
tudományi Doktori iskola Tanácsa 2003. június 
24-ére tűzte ki Dr. E rik  Stenpien  (Pavol Jozef 
Safarikk Egyetem Jogi Kara, Kosice/Kassa) PhD 
értekezésének nyilvános vitáját. Erik Stenpioen 
témája az Abaúj és Torna vármegyék szer
vezetének átalakítása 1848 és 1918 között. Op
ponensek voltak.: M ezey Barna (CSc) tan
székvezető egyetemi tanár és Révész T. Mihály 
(CSc) tanszékvezető egyetemi docens. A bíráló 
bizottság (Dr. Kalas Tibor egyetemi tanár, dr. 
Nyitrai Péter egyetem docens, dr. Balogh Elemér 
egyetemi tanár, dr. Homoki Nagy Mária egyete
mi docens, dr. Torma András egyetemi tanár) a 
dolgozatot a nyilvános vita után a doktori iskola

______________ HÍREK
tanácsának summa cum laude minősítéssel java
solta elfogadni.

2004. július 7-én újabb könyvbemutatóra került 
sor az ELTE jogi karán. A kar oktatóinak 2003- 
ban és 2004-ben megjelent munkái közül többek 
között az alábbiak kerültek ismertetésre: Földi 
András: A másért való felelősség a római jogban 
c. munkáját Szilágyi Péter egy. tanár; Nagyné 
Szegvári Katalin-. Fejezetek az amerikai alkot
mányfejlődés történetéből c. könyvét Rácz Lajos 
egy. docens; a Kántor Zoltán szerkesztésében 
megjelent Nacionalizmus-elméletek c. munkáját 
Schweitzer Gábor egy. adjunktus; Schlett István-.
A politikai gondolkodás története Magyarorszá
gon c. könyvét Paczolay Péter egy. tanár; a Mezey 
Barna által szerkesztett Degré Alajos: Válogatott 
jogtörténeti tanulmányok c. munkáját Máthé Gá
bor egy. docens ismertette a szép számú érdek
lődő hallgatóság előtt.

Idén negyedik alkalommal került sor a Jénai 
Egyetem jogi kara és az Eötvös L oránd Tu
dományegyetem Állam- és Jogtudom ányi 
K arának közös német nyelvű blokk-szeminári
umára. A szemináriumnak ebben az évben a Pé
csi Tudományegyetem Állam- és Jogtudo
mányi K ara adott otthont. A tanácskozás ez idei 
témája: „Diktaturen in den europaischen Jahrhun- 
derten -  verfassungsrechtliche und strafrechtliche 
Aspekte” volt. Giinter Jerouschek és Mezey Bar
na professzorok elnöklete mellett egyetemi ok
tatók, tudományos kutatók, PhD-hallgatók és 
egyetemi hallgatók tartottak előadásokat, referá
tumokat és vettek részt a vitában. A téma körébe 
emelték az előadók a „boszorkányper”-eket, mint 
a politikai diktatúra eszközeit Németországban, 
a jakobinus diktatúra németországi hatásait, a ná
ci idők diktatórikus pereit, elsősorban a halálbün
tetés kérdését, és természetesen az NDK korsza
kát. (Figyelemre méltó előadásokkal készültek a 
német partnerek a szovjet éra titkosszolgálati és 
ügynöki rendszeréről.) A m agyar előadók az 
1919. évi bolsevik berendezkedés, az 1944-es 
nyilas M unkaállam, a II. világháborút követő 
szovjet típusú berendezkedés (a Rákosi és a 
Kádár éra) mechanizmusait elemezték. Eközben 
sort kerítettek néhány, a szocialista időszakot 
meghatározó jellegzetes politikus életrajzának is
mertetésére is. A résztvevők megállapodtak a 
következő évi rendezvény témájában (A bün
tetőjog közjogiasulása és a bagatell büntetőjog 
szankciórendszere) és helyében: Rothenburg.


