Lectori Salutem!
A kötet, melyet az olvasó kezében tart, öt tanulmányt tartalmaz. Mindegyik mű
alapját egy-egy doktori disszertáció képezi.
A dolgozatokat az kapcsolja össze, hogy a szerzők valamennyien a Széchenyi István
Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának fiatal oktatói. Siposné
Herédi Erika, Kovács Gábor és Pálvölgyi Balázs karunkon kezdte akadémiai
pályáját, Szegedi András és Smuk Péter – ezen túlmenően – Győrött kezdte és
fejezte be egyetemi (jogtudományi) tanulmányait is.
Az alkotók közül ketten más tekintetben is szorosan kötődnek intézményünkhöz.
Szegedi András elsőként szerzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori
Iskolájában győri joghallgatóként doktori fokozatot, Smuk Péter pedig a Széchenyi
István Egyetem Multidiszciplínáris Társadalomtudományi Doktori Iskolája
jogtudományi szekciójának első olyan, Ph.D fokozatot szerzett doktora, aki Győrött
végezte jogi tanulmányait.
A szerzői kör tehát az elmondottak fényében egységes, viszont a dolgozatok által
feldolgozott tudományos témakörök rendkívül szerteágazóak. Kovács Gábor és
Pálvölgyi Balázs művét ugyan összeköti az, hogy mindegyik érinti az orvosiegészségtudományi területet, jogági szempontból azonban az előző a bűnügyi
tudományok, a második pedig a közigazgatás, közigazgatás-történet területéhez
sorolható.
Szegedi András és Herédi Erika dolgozatainak tárgyköre a nemzetközi-gazdasági
kapcsolatokhoz tartozik, azonban az érintett jogág Szegedi András esetében a
kereskedelmi-üzleti jog, Herédi Erika tekintetében pedig inkább a nemperes
eljárások joga.
Smuk Péter tanulmánya még olyan mértékben sem kapcsolható össze a többi
dolgozattal, mint az említett két-két opus, mégis van valami - az említett személyi
kapcsolódási pontokon túl - amely a tárgykörüket tekintve egymástól messze álló
dolgozatokat egybefűzi.
A középkori céhlegény a mesterség elsajátítása, a külföldi tapasztalatszerzés után
hazatérve szakmájában megmérettetett: elkészítette azt a „mestermunkát”
(Meisterstück, Meisterwerk, Glanzstück, Glanzleistung), amely tanúsította szakmai
hozzáértését. A céhbeli hagyományok alapján ezután válhatott a céh teljes jogú
tagjává.
Ennek a kötetnek a címe – Opus magistrale – ezt a mozzanatot emeli ki: fiatal
munkatársaink a „Mestermunka” elkészítésével „céhbelivé”, nagyreményű
oktatótársainkká váltak.
Győr, 2007. december
Dr. Szalay Gyula
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