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• A Fiatal Jogtörténészek Európai Fóruma 2005-ben is 
megtartja évi szokásos ülését, amely kitűnő alkalmat ad 
a még nem habilitált kutatóknak, hogy harminc perces 
előadásban bemutassák jogtörténeti munkájukat. Idén 
az ülés május 26-29 között kerül megrendezésre 
Luzernben. melynek témája „A jog átültetése a 
történelembe” lesz. Aki előadással kívánt részt venni, 
annak január végéig kellett visszajelezni. További infor
mációk a www.forum2005.ch oldalon olvashatók.

• 2005. január 10-én a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága, a Szegedi Fegyház és Börtön, valamint 
a Móra Ferenc Múzeum szervezésében rendezték meg a 
12 éves a Szegedi fegyház és Börtön című rendezvényt, 
amelynek keretében tudományos konferenciára került 
sor a hosszú tartamú szabadságvesztés-büntetés és a 
„tényleges" életfogytiglani büntetés problémáiról 
(jogtörténeti vonatkozású előadás volt: Mez.ey Barna: A 
hosszú tartamú szabadságvesztés-büntetés története). 
Eredményt hirdettek az évforduló alkalmából kiírt 
tudományos pályázaton. Vörös Gabriella múzeumigaz
gató megnyitotta a Móra Ferenc Múzeumban a szegedi 
büntetés-végrehajtási intézetek történetét feldolgozó 
kiállítást. Ezzel egy időben Szabó Gábor egyetemi 
tanár, a Szegedi Tudományegyetem rektora bemutatta a 
közönségnek Oláh Miklós történész posztumusz 
könyvét („Csillagépület’’). A rendezvénysorozat része 
volt Schmidt Andrea fotográfus kiállításának megnyitó
ja „Csillagiakók2” címmel. A konferenciát és a ren
dezvény- programot ünnepi hangverseny zárta.

• Megjelent Kassán Erik Stepien fordításában szlovák 
nyelven Stipta István egyetemi tanár munkája a magyar 
perjogok történetéről.

• A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztályának 
Jogtörténeti Albizottsága 2005. január 17-én Szegeden 
tartott ülést, a jogi karok dékáni kollégiumának 
jogtörténeti szekcióülése kapcsán. Állást foglalt a 
jogtörténet képzés jövőbeli irányait illetően, és megtár
gyalta a magyar jogtörténet kézikönyvének (CHJ) elő
munkálatait.

contubernium. Együttélési formák és terminoló
giai problémák a római jogban 

lO.Szabó Krisztina PPKE JÁK Fenus nauticum 
Juhász Botond PTE ÁJK Keresztényüldözések a 
Római Birodalomban

A konferencia lefolyásáról, sikeres előadásairól a 
Jogtörténeti Szemle 2. számában beszámolunk.

(Sze rk.)

_____________ HÍREK
• A Magyar Jogász egylet Bács-Kiskun Megyei 

szervezete 2005. február 4-én a kecskeméti tudomány és 
Technika Háza Kongresszusi Termében Jogásznapot 
rendezett, melynek témája a „Jogállamiság alapin
tézményeinek elmúlt 15 éve" volt. A másfél évtized 
történetéről, a vezetésük alatt álló intézmény szerepéről 
és működéséről tartott előadást Holló András, az 
Alkotmánybíróság elnöke. Lomniczi Zoltán, a 
Legfelsőbb Bíróság és az országos Igazságszolgáltatási 
tanács elnöke. Kovács Árpád, az állami Számvevőszék 
elnöke és Polt Péter legfőbb ügyész.

• Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara szokásos téli 
könyvbemutatóját -  ahol kollégáik és pályatársaik mél
tatják a Kar oktatóinak 2003-ban és 2004-ben megjelent 
munkáit, -  2005. február 9-én. 14 órakor tartotta az 
ELTE ÁJK Kari Tanácsteremében. A bemutatott kötetek 
közül jogtörténeti tárgyú vagy érdekeltségű munkák 
voltak. Paczolay Péter: Az alkotmányelmélet fejlődése 
és az európai kihívás (Bemutatta: Dezső Márta egyetemi 
docens); Cs. Kiss Lajos (szerk.): Cári Schmitt jogtu
dománya (Bemutatta: Heller Ágnes akadémikus); Mezey 
Barna (szerk.): Eckhart Ferenc emlékkönyv (bemutatta: 
Homoki Nagy Mária egyetemi tanár [Szegedi 
Tudományegyetem]) és Hatnza Gábor: Entwicklung des 
Privatrechts auf römischrechtlicher Grundlagen 
(Bemutatta: Nótári Tamás egyetemi adjunktus)

• 2005. március 21-23-án került sorra Győrben, a 
XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferen
cia Állam- és Jogtudományi szekciójának rendezvé
nyeire. A rendezvény időpontja már lapzártánk után 
van, ezért előzetesen csak a tervezett előadásokat kö
zöljük.

• 2005. március 31-én a Római Tanszéken tartotta 
előadását Prof. A Idő Petracci a pisai egyetem egyetemi 
tanára. Előadásának címe: The impact of román law tra- 
dition on modern Chinese civil Law

T iszte lt O lvasóink!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szerkesztőség 2005. júniusában KÜLÖ N SZA M M A L jelentkezik, 

melynek témája a jogászképzés és a jogtörténet oktatás helyzete hazánkban és külföldön. 
A különszám megrendelhető a Tár-40 Bt. címén: 2000 Szentendre, Stéger köz 18.
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