
E lső form ájában -  a Commission Internationale 
pour l ’historie des Assemblées d ’états-ként -  a 
Nemzetközi Bizottságot két történész, a belga 

Émile Lousse (1905-1986) és a francia F ra n ^ is  
O liver-M artin (1897-1952) ötlete volt. O liver-M artin, 
aki a Sorbonne jogtörténész-professzora és az Institute 
de Francé elnöke volt, először a Varsóban 1933-ban 
m egrendezett Történettudom ányok Nem zetközi Kong
resszusán terjesztette elő az ötletét. A javaslato t e lfo 
gadták, és két évvel később m egalakult a Nemzetközi 
Bizottság. Form álisan a Történettudom ányok B izott
ságának 1936-os gyűlésén ism erték el e bizottság com
mission extérieure-jeként. Á ltalában ezzel az időpont
tal jelö lik  az új testület létrejöttét. Első gyűlését még 
ezévben tartotta Lausanne-ban, együtt egy m ásik tes
tülettel, a francia Société de l'historie dtt droit-val 
(m ellyel elszórva a későbbiekben is tartott közös kon
ferenciákat mintegy negyven évig). A z első  független 
konferenciára 1937-ben Párizsban került sor, és egy 
évvel később létrejött egy kis hivatal is, mely egy 
elnökből, egy alelnökből és egy titkárból állt.

Az első elnök a francia középkor-kutató Alfréd 
Coville (1860-1942) volt. Az École des chartes hall
gatójaként a tizennegyedik századbeli norm and álla
mok tém ájában írta diplom am unkáját. 1938-ra a szak
mai pályaútja az Oktatási M inisztérium  első harcvona
lába, valam int számos testület és egyesület -  így a 
Société de l ’Hisorie de Francé -  elnökségéig vezetett. 
Az alelnök az o lasz szenátor Pier-Silvero Leicht 
(1874-1956) volt, a Friuli parlam entek szakértője, aki 
úttörő szerepet já tszo tt az olasz félsziget parlamentjei 
iratainak szerkesztésében. Úgy tűnik, Francois Oliver- 
M artin nem kívánt tisztséget viselni, és az új hivatal 
legaktívabb tagja a titkár, Ém ile Lousse lett. Lousse a 
L ouvain-i E gyetem  fiatal p ro fesszora  volt, ahol 
később egy olyan kutatóintézetet hozott létre, amely 
központjául szolgált a Bizottság belga szekciójának, a 
Ancien Pays et assembles d'états/Standen en Landen- 
nek.

A Bizottság korai tagjai között szerepelt Helen Cam 
és Frederick Powicke, a két angol parlam entarizm us
történész, G eorges de Lagarde, William o f Ockam sza
kértője; a m agyar M alyusz E lem ér, a ném et Heinrich 
Sproem berg és a lengyel Karol Gorski. Lousse a B i
zottság publikációit egy tanulm ány sorozatban indítot
ta útnak, amely kezdetben konferencia-jegyzőköny
veket tartalm azott. A II. világháború m egszakította a 
B izottság  m unkáját és e lvág ta  egym ástól tagjait. 
Lousse-nak sikerült a Tanulmányok-sorozatot életben 
tartania azáltal, hogy az elfoglalt Belgium ban m onog
ráfiákat közölt. Ezek egyike az ő saját m eg ter
m ékenyítő m unkája a La société d'ancien régimé; 
organisation et représentation corporatives volt, 
am elynek e lső  kötete (második m ár nem jelen t meg) 
1943-ban látott napvilágot és 1952-ben szerkesztették 
újra. Lousse része a Bizottság m unkájában három szo
ros volt. Tám adta a Stubbok befolyását a parlam enta
rizm us-történetre Nagy-Britanniában és az európai 
kontinensen. Küzdött azért, hogy újra felélénkítse a
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kutatást a francia forradalom -előtti kontinentális kép
v iseleti form ákról a tá rsadalm i környezetükben , 
am elyben m űködtek. V égül, m ert hitt abban, hogy az 
ilyen gyűlések eredete közös társadalm i im pulzusok
ban keresendő, bíztatta kollégáit hogy alkalm azzanak 
összehasonlító  m egközelítést. A forradalom  előtti tár
sadalm ak közösségi term észetére fektetett hangsúlyt 
kevésbé fogadták népszerűén a II. világháború után, 
bár érveinek ereje, m elyeket egy 1981-ben befejezett 
szövegben gyűjtött össze, vitathatatlan.

A háború után a B izottság tagjai 1950-ben Párizs
ban gyűltek össze újra O liver-M artin kezdem ényezé
sére. Coville a háború során életét vesztette, de Leicht 
továbbra is éle tben  volt. Form álisan H elen Cam 
(1885-1968) szem élyét választották elnöknek. Helen 
C am , aki a U niversity o f  London-on szerzett fokoza
tot, az Atlanti óceán m indkét partján tanított, m egvá
lasztása idején pedig a Harvardon bírt katedrával. Ő 
publikálta a Szabadságok és Közösségek a Középkori 
Angliában cím ű m unkát (1944). Lousse titkárként 
folytatta a m unkáját és jó  kapcsolata volt a belga k i
adókkal. Sajnálatos m ódon a V asfüggöny szám os kap
csolatot elm etszett Közép- és Kelet-Európával. A ro
mán tudós, G eorge I. Bratianu el tudott ju tta tn i egy 
anyagot, amely a párizsi konferencia irataival együtt 
jelenhetett meg, de ekkorra ő m ár háziőrizetben, volt, 
később pedig bebörtönözték Shiget-en, ahol em berte
len fogvatartói 1953-ban a halálát okozták. Szintén 
fennm aradt némi kapcsolat Sproem berggel, G orskival, 
M alyusszal és később Bónis G yörggyel M agyarorszá
gon. Nyugaton újoncok léptek a Bizottságba: Carlo 
G uido M ór és A ntonio M arongiu O laszországban, H.
G. K oenigsberger A ngliában valam int W . F. Church 
és J. Russel M ajor az Egyesült Á llam okban, ahol ha
m arosan egy virágzó szekció alakult.

Talán az 1950-ben, Párizsban bekövetkezett legfon
tosabb változás egy második cím  elfogadása volt a B i
zottság számára. M egtartva eredeti nevét, a Bizottság 
felvette a Képviselői és Parlamentáris Intézm ények__



Történetének Nemzetközi Bizottsága nevet is Helen 
Cam javaslatára. A névadás célja az volt, hogy lehetővé 
tegyék a bizottság számára az angol parlamentről szóló 
tanulmányok befogadását és hogy kronológiailag túlter
jeszkedhessen az ancien regime-ek európai eltűnésének 
időszakánál. Az ilyen irányú kiterjesztés látszólag 
összeillett a Bizottság növekedésével: 1950-ben tíz ál
lam képviseltette magát; am ikor a Bizottság Rómában 
1955-ben összeült, m ár tizenhét állam , mintegy negy
ven tudóst töm örítve jelent meg. Újabb tíz év múlva, 
mikor a Bizottság Bécsben ülte harm incadik évforduló
já t, 290 tudós tagságával szám olt 32 országból. 1950- 
ben kincstárosi tisztséget hívtak életre, így a Bizottság 
szerény díjat szedhetett a tagjaitól. 1955-től Lousse 
m unkáját segédtitkárként segítette  H. G. 
Koenigsberger. Abban az évben két alelnöki tisztség 
született, így számuk elérte a tizet.

1960-ban Stockholm ban Lousse elnök lett (Helen 
Cam tisz te le tbe li e lnöki c ím et kapott), H. G. 
K oenigsbergerrel titkárként. A bizottság tovább virág
zott ebben az időszakban, m inthogy a gyönyörűen ki
vitelezett Tanulmányok rendszeresen m egjelent. Am i
kor Lousse tíz évvel később otthagyta hivatalát, őt az 
o lasz  A ntonio  M arongiu (1 9 0 2 -1 9 8 0 ) követte. 
M arongiu a Szardíniái parlam entek szakértője volt, 
bár érdeklődési köre széles körben kiterjedt az európai 
történelem re és politikaelm életre. Pisában, később R ó
mában adott elő, és elnöksége alatt az olasz szekció 
m éretében és vizsgálódási körébe egyaránt gyarapo
dott. B izonyos értelem ben azonban tízesztendős e l
nöksége egybeesett a Bizottság gyengülésének perió
dusával. Lousse és az új kincstáros, Hermán van 
Nuffel volt továbbra is felelős a publikációkért, de 
Lousse kiadói elszegényedtek. Az UNESCO és az 
egyetem ek ju tta tásai m ár nem voltak elegendőek. 
1977-ben Publikációs Igazgatót neveztek ki, hogy or
vosolja a B izottság tehetetlenségét a konferenciaanya
gok kiadása tekintetében.

H. G. K oenigsberger (1918-) elnöksége alatt -  akit 
Bukarestben választottak m eg 1980-ban, öt évre (a 
San Franciscóban 1977-ben elfogadott új alapszabály 
szerint) -  tudták csak megoldani a publikációk pro- 
plémáját. Egy angol kiadó azt javasolta, hogy a cikkek 
és konferenciaanyagok angol, francia és német nyelvű 
kiadására jelenjen  meg egy féléves folyóirat Parla
mentek, Rendek és Képviselet/Parlements, Etats et 
Représentation cím m el.

1981-ben szerkesztőségem  alatt indult m eg a folyó
irat és folytatta a küzdelm et három  későbbi szerkesztő 
irányításával és egy új kiadóval. M a éves, kem ény kö
tésű kiadványként je len ik  meg.

C sakúgy, m int Helen Calm , K oenigsberger is épp
úgy tanított az Egyesült Á llam okban, m int Nagy-Bri- 
tanniában, ahol N ottingham ban, később Londonban 
kapott katedrát. A szicíliai parlam entekről és a déli á l
lamok rendjeiről írt munkája alapozta m eg elism ertsé
gét, és hosszú évekre csatlakozott a B izottsághoz. E l
nöksége alatt a Bizottság m eggyökereztette az évente 

—  tartott konferenciák gyakorlatát, amely az ő  utódjának, 
48

S alvo  M astellone (1920—) idején  is fennm aradt. 
M astellone-t S tuttgartban 1985-ben választották meg. 
A Firenzei Egyetem m el a központban, ekkor m ár a 
szerkesztője volt az II pensiero politico-nak. Saját 
m unkája az európai politikai gondolkodás széles terü
letét átfogta. Ő  határozta meg a B izottság profilját, 
am ikor a Parlamentek, Estatok és Képviselet, m int a 
terü let vezető folyóirata kezdett m egjelenni. Az éves 
gyűlések lehetővé tették, hogy egyes különleges ese
m ényeket m egünnepelhessenek: az 1688-as forrada
lom ra D urham ban és Londonban em lékeztek, az 1789- 
es forradalom ra Párizsban.

H a a B izottság meg is oldotta a publikációinak kér
dését, szem besült m ás, sokkal m akacsabb problém ák
kal. A tagság létszám a M astellone elnöksége idején 
tetőzött, azonban hanyatlásnak indult. Egyes nemzeti 
szekciók halódtak. G azdasági irányok, változások a 
történelm i divatban, és -  m eg kell jegyeznünk -  „bizo
nyos kisebb helyi nehézségek” egyaránt hozzájárultak 
e helyzethez. És talán az is, hogy a Bizottság elvesz
tette  céltudatát.

Ez volt első két elnökségi periódusom  háttere, am i
kor M astellone-t felváltottam  M adridban, 1990-ben. 
1941-ben születtem . M egválasztásom  idején vendég
katedrám  volt a III. M ontpellier-i Egyetem en. Néhány 
kezdeti nehézség ellenére az új igazgatóság képes volt 
stabilizálni a taglétszám ot. Ú j szekciók születtek és a 
régebbiek közül egynéhány újraéledt. A pénzügyi 
helyzetet ép talapzatra helyezték egy új, elkötelezett 
kincstáros, Jacek Jedruch szem élyével, akitől tragikus 
halála után felesége, Éva vette át e feladatot. Felállítot
tam egy alapszabályreform -bizottságot, amely még 
idejében új alapszabályt alkotott, hogy azt 1995-ben 
M ontrealban elfogadhassák. A cél az volt, hogy bizto
sítsuk a tagok nagyobb szerepét az Igazgatóság m eg
választásában. Új, fiatalabb kollégákat toboroztunk az 
Igazgatóságba. Úgy éreztem , a leghasznosabb hozzá
járu lás részem ről az, ha m inden szabadidőm et, am e
lyet durham i egyetem i elfoglaltságaim  engedtek, a ta 
gok toborzására, konferenciák tervezésére és szerve
zésére, cikkek gyűjtésére, és céljaink újra-m egerő- 
sítésére fordítom , m iképp a folyóirat borítóján is áll: 
„tám ogatni a kutatást a képviselet és a parlam entáris 
intézm ények eredetéről és fejlődéséről a világon m in
denütt, m inden időben.” A B izottság „a képviselet po
litikai elm életével és intézm ényi gyakorlatával éppúgy 
foglalkozik, m int a parlam entek és nem zetgyűlések 
belső szervezetével és politikai hátterével. E lnöksé
gem  idején (1990-1999) a szovjet rendszerek össze
om lása, az európai régiók és föderalizm us növekvő 
hangsúlya katalizálták a B izottság tevékenységét, m i
ként azt a V arsóban (1991), Budapesten (1994) és 
B ilbaoban (1997) tartott konferenciák is szem léltették. 
Egy M arongiu tiszteletére C am erinoban (1993) tartott 
konferencia rám utatott, m ennyit köszönhet a Bizottság 
alapító  atyjainak és azok közbenső utódainak. U gyan
akkor m egnövekedve vettek részt a konferenciai té 
m ák között az új m egközelítések, például a proso- 
pográfia.



történeti sitmlo

1999-ben Pauban W ilhelm Brauneder (1943-) lett 
az e lnök . B rauneder a Zeitschrift fiir  Neuere 
Rechtgeschichte szerkesztője (érdekes, hogy az utolsó 
három elnök mind szerkesztett folyóiratokat). A Bécsi 
Egyetem Jogi Karának professzoraként a m agánjog
nak és az alkotm ányjognak, valamint a kortárs intéz
ményeknek a szakértője. Em ellett az osztrák parla
ment elnökeként és az Emberi Jogok EU -konvenciójá- 
nak tagjaként is szolgált.

A B izottság folytatta terjeszkedését Közép- és Ke- 
let-Európa (és egy nem hivatalos nanjingi konferenci
ával Kína) irányában, ugyanolyan módon, talán, ahogy 
a Parlamentek, Estate-ok és Képviselet korábbi 
szerkesztői kiterjesztették a folyóirat tárgykörét a saját 
vizsgálódási területükre: a francia történelem re akkor, 
am ikor én voltam a szerkesztő (1981-1990), a spa
nyolra 1. A. A. Thom psonnal (1990-1995), a skandi- 
návra és a lengyelre Anthony Uptonnal (1995-2001), 
és talán a Szent Római B irodalom ra Henry Cohnnal 
(2002-től).

Sajnálatos módon a bizottsági tanulm ányok terüle
tén akadnak bizonyos tudom ányos testületek, am elyek 
hatáskör nélkül m űködnek, különösen a szövegek 
m egjelentetése terén , pedig az együttm űködésben 
m indenki érdekelt. Szerencsére a Bizottság társult egy 
projecthez, amely elkészíti az összes európai állam  a l
kotm ányának angol fordítását. A mi tiszteletrem éltó 
Tanulmányok-sorozatunk, am ely úgy tűnt, bizonyos 
szinten m egreked, elérte a tizennyolcadik számot, 
ahogy a folyóirat közelít fennállásának huszonharm a- 
dik évéhez. A Bizottság létrejöttének e hetvenedik év
fordulóján elég, ha egy pillantást vetünk a barcelonai 
konferencia program jára, hogy lássuk a Bizottság te
vékenységi körét és je len létének  folyam atos erejét.

Fordította: Kovács András

‘ Az Institute de Francé levelező tagja, a Képviseleti és Parlamen
táris Intézmények Történetének Nemzetközi Bizottsága/Com- 
mission internationale pour l’Histoire des Assemblées d'états 
tiszteletbeli elnöke.

2 002. január 7-én ünnepelte 60. születésnapját a 
grazi K arl-Franzens-U niversitát jo g i karának 
dékánja, a jog történész Gernot Koclier. A pro

fesszor életú tja  és tudom ányos tevékenysége év tize
dek óta összefonódott a grazi jo g i karral, am elynek 
1966 óta oktatója; az osztrák jogtörténeti intézet élén 
1988 óta áll. K utatóm unkájának középpontjában a jo 
gi szim bolika vizsgálata áll, amely terület m ódszerta
nában úttörő eredm ényeket ért el. E redm ényei számos 
cikkben és önálló m onográfiában öltöttek testet. A 
K ocher tiszteletére kiadott em lékkötet jelentőségét 
növeli az ünnepelt im m ár évtizede ápolt szakm ai kap
csolata a Pécsi Tudom ányegyetem  Jogtörténeti T an
székével. A két kar közötti kapcsolat elm élyítésében 
szerzett érdem eit 1995-ben pécsi díszdoktorátussal 
honorálták.

A pálca (jogar, bot) különböző formái az antikvitás
tól egészen máig jogi és hatalmi szimbólumként funkci
onáltak. Louis Cárién tanulm ányában (Rechtsstábe in 
Rom )1 azt mutatja be, kik hordtak ilyen karakterű pál
cát Róma városában az ókortól napjainkig. A pogány 
Rómában különböző istenek jelentek meg az ábrázolá
sokon pálcával, ami hatalmukat és magasságos voltukat 
jelezte. A főpapok szintén rendelkeztek pálcával. A for
rások szerint az uralkodói jogar legkésőbb a 3. század
ban a császári felségjelvények közé tartozott, amelyet 
régészeti leletek is alátámasztanak. Fontos hatalmi 
szimbólum volt a vörös kötéllel összefont fasces, am e
lyet a liktorok bal vállukon átvetve hordtak, am ikor hi
vatalnokok előtt haladva utat nyitottak nekik a tömegen 
keresztül. A különböző pálcák a jogi aktusok során is 
jelentős szereppel bírtak, így különösen a rei vindicatio 
és a manumissio esetében. A  botok, jogarok Róma ke
resztény fővárossá válásával is megtartották szim boli
kus szerepüket a pápai és püspöki hatalom és jurisdictio 
jeleként.

G ernot Kocher 60 . 
születésnapja alkalmából 
kiadott ünnepi kötetről
FESTSCHRIFT FÜR GERNOT KOCHER 
ZUM 60. GEBURTSTAG

HERAUSGEGEBEN VON HELFRIED VALENTINITSCH 
UND MÁRKUS STEPPAN 
LEYKAM, (GRAZ 2002. 396 P.).

Az 1970-es évek óta a szakmai és közbeszédben egy
aránt jelen lévő, globális probléma történetét, elméletét 
dolgozza fel kritikus megjegyzések kíséretében Kiirt 
Éber Die Grenzen des W achtum s2 című írásában. A Ró
mai Klub által 1973-ban kiadott, a növekedés határait 
feszegető jelentés alaptétele volt, hogy a materiális nö
vekedés bolygónkon nem lehet örök, végtelen; ezt azóta 
a 2001-es genfi globalizációs csúcs és az Európai Unió 
„poszt-N izza fo lyam atnak” nevezett bővítési 
előkészületei újból időszerűvé tették. Választ találni a 
globalizáció által felvetett kérdésekre elsődlegesen a 
gazdaságilag fejlett nem zetek feladata, hiszen éppen 
ezek gerjesztették a növekedési szindrómát és m a is 
legfőbb haszonélvezői ennek. A valódi szolidaritás nem 
csak ma élő  em bertársaink iránt jelent felelősséget és 
kötelességeket, hanem az Európai Unió alapjogairól 
szóló charta értelm ében a jövendő generációkkal szem 
ben is.

A férfiak és nők közti különbségek jogi szabályozás
ban való m egjelenését vizsgálja a kora újkori kodifiká- 
ciós törekvések örökléssel kapcsolatos szabályai tükré
ben Ursula Flossmann (Zűr Ordnung dér G eschlechter__


