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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__



Jog
in dér Frühneuzeit)3. A z 1573-as ún. Püdler-tervezet a 
feleség halála esetére a férj ágának öröklését azokban az 
esetekben is biztosítja, am ikor a férj nejével együtt 
szenved halálos balesetet, anélkül, hogy a feleség ko
rábban bekövetkező halálát bizonyítani kéne. Az ezen 
szabályozásban megjelenő felfogás nem egyedi, harm o
nikusan illeszkedik ugyanis a korabeli jo g  szexuálkul- 
turális nézetrendszerébe. Az 1595 és 1654 közötti 
Landrecht-tervezetek éppen ezért indultak ki ebből a 
rendelkezésből és így nem volt szükséges kifejezetten 
megindokolniuk a férfiak elsőbbségét kim ondó szabá
lyokat.

Az osztrák közlekedési jo g  fejlődését tárja az olvasó 
elé Helmut Gebhardt Das österreichische StraBenver- 
kehr im 18. und 19. Jahrhundert4 cím ű írásában. A biz
tonságot és a közlekedés folyam atosságát, gördülé- 
kenységét szolgáló közlekedési jo g  csak a 20. század 
terméke, am ikor az első autom obilok és m otorkerékpá
rok feltűntek az európai utakon. A 18-19. század útjai
nak képét lovaskocsik, postakocsik, lovak és gyalogo
sok határozták meg, így a rájuk vonatkozó -  a 19. szá
zad közepéig meglehetősen széttöredezett, különböző 
pátensekben, szabályzatokban fellelhető -  osztrák jo g 
anyag is ezekre terjedt ki. A legjelentősebbek a bün
tetőjogi rendelkezések voltak, így különösen a lovak
kal, kocsikkal való gyorshajtást szankcionálták súlyo
san. A 19. század második felében a koronatartom á
nyokban önálló közlekedésrendészeti szabályzatok je 
lentek meg. A közlekedés m otorizálása következtében a 
századfordulón a megjelenő új járm űvekre vonatkozó 
rendelkezéseket igyekeztek ezen szabályzatok keretei 
közé helyezni, majd önálló rendeleteket alkotni.

Az osztrák közigazgatási jo g  elméleti megalapozója, 
Edmund Bernatzik szakmai, tudom ányos életútját és te
vékenységét mutatja be Gernot D. Hasiba5. Bírói mun
kásságának terméke volt az úttörő jellegű, az igazság
szolgáltatásról és az anyagi jogerőről megjelentetett 
műve, amely szakmai körökben nagy sikert hozott szá
mára. Jellemzője az éles elm e, kritikus él, csillogó dia
lektika, logikus következtetés és nem utolsó sorban m ű
vészi stílus. Ezek után került az osztrák közigazgatási 
jogi tanszék élére Grazban. Tudom ányos munkássága 
az 1890-ben megjelent kritikai tanulmányaiban csúcso
sodott ki, amelyek a jogi szem élyek és különösen a ha
tóságok jogi személyiségét boncolgatták. Az oktatói, 
tudományos életút számos fontos közmegbízatással is 
párosult Bernatzik életében, különösen a közigazgatási 
reform előm ozdítására rendelt bizottságokbani tevé
kenysége em elendő ki.

A középkor út-, utazás-fogalm át vizsgálja érdekes 
megközelítésben, a későközépkori képi ábrázolásokon 
Helmut Hundsbichler gazdagon illusztrált írása (Die 
„rechte” StraBe und die Konstruktion spátmittelalter- 
licher Bilder6. Jóllehet, a középkori utak kapcsán általá
ban negatív közhelyeket olvashatunk -  koszos, kényel
metlen, veszélyes, -  fontos azonban leszögezni, hogy a 
fogalom latin term inusa -  via -  egy tág értelm ű asszo- 

_ _  ciációra ad lehetőséget, amelyben az út, utazás jelenthe- 
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ti valaki életútját; a „jó” (helyes) út pedig a keresztényi 
értelem ben egyfajta rendre utal, amely magába foglalja 
a jognak való m egfelelést (a szerző a német Recht szó 
többértelm űségére alapítja gondolatm enetét, amely ma
gyarul visszaadhatatlan!).

Kajtár István tanulm ánya a m agyar jogi kultúra tör
téneti vizsgálatát, valamint a tradicionális elem ek mai 
jogi kultúránkban való továbbélését tárja elénk Die 
Grundzüge dér Rechtskulturgeschichte in U ngam  um 
die Jahrtausendw ende7 cím ű művében. Ennek során be
pillantást enged a hatalmi és jogi szim bólum ok, a köz
életi, politikai kultúra világába; bem utatja a jogi archi
tektúra, ikonográfia terén végzett kutatásai eredménye
it; m egism erhetjük a jogi stílus változásait a különböző 
testületek tagjainak esküje, szerződések, kérvények, a 
diplom ácia nyelvezetén keresztül. M indezen kutatások
ra különösen inspirálólag hatott az a szakmai együttm ű
ködés, amely az elm últ évtizedben alakult ki a pécsi 
jogtörténeti tanszék és a G ernot K ocher vezette grazi 
jogtörténeti intézet között, am elynek következtében a 
pécsi tanszék mára a m agyar jogi kultúrtörténet kutatá
sának jelentős szakmai m űhelyévé vált.

Egy sajátos intézmény, az ún. hivatali ima hollandiai 
történetét mutatja be Olav Moorman van Kappen Zűr 
Geschichte dér Amtsgebete in dér Niederlanden8 cím 
mel. A kálvinista egyház és a világi hatalom egy külö
nös szokásban is kifejezésre jutott: minden kormányza
ti, közigazgatási vagy bírói kollégium gyűlésének, ülé
sének megnyitása előtt egy szigorúan alakiságokhoz kö
tött imát mondtak el, amelyben Isten kegyelmét, tám o
gatását kérték a tanácskozáshoz és az ott hozandó dönté
sekhez. Ezt a hollandiai köztársaság kezdeti időszakában 
kifejlődött, a központi és helyi szinten egyaránt jelen 
lévő szokást nevezték hivatali imának, amely a 17-18. 
századi Hollandia vallási és jogi népi kultúrájának fon
tos összetevője volt. A mai németalföldi társadalom fe- 
lekezetileg (is) vegyes összetétele okozza, hogy ezt a 
tradíciót ma m ár kevés közösségben gyakorolják.

A német középkori jogforrások talán legfontosabbi
ka, a Szász tükör 14. századi drezdai másolata fakszim i
le kiadásának ürügyén ismerteti a kézirat sorsát Heiner 
Lück (D resdner Sachsenspiegel. G raz/Austria 2002)9. 
Ez a kézirat 924 képével a legszebb és az eredeti 100- 
ból 98 fennm aradt lapjával a legteljesebb a jogforrás 
fennmaradt másolatai közül. A kódex elkészítésére 
m egbízást adó, csakúgy mint az írnok és az illusztrátor 
személye máig ismeretlen. A kézirat a 16. századtól a 
drezdai fejedelmi kastélyban került elhelyezésre, ahol 
évszázadokig gondos kezek őrizték. A m ásodik világ
háború alatt azonban a kastély pincéjében jelentősen el
ázott, ezért alapos és költséges restaurációt igényelt, 
mely csak 2000-re fejeződött be. A fakszimile kiadás 
hozzájárulhat ahhoz, hogy szélesebb szakmai és laikus 
körben egyaránt ism ertebbé váljék ez a kultúrtörténeti 
és jogtörténeti szem pontból egyaránt páratlan mű.

A II. Jakab után trónra emelt németalföldi helytartó, 
Orániai Vilmos és felesége kettős koronázását mutatja 
be egy  holland m űvész m etszetei segítségével 
Margariet Moelands (Die Krönung des Statthalter-



Königs W ilhelm III. und Königin Mary -  betrachtet mit 
den Augen von Romeyn de H ooghe).10 A z új uralkodó- 
páros legitimitását megalapozta, hogy M ária az elm ene
kült Jakab leánya volt, de Vilmost és nejét együtt kérték 
fel uralkodásra az angol előkelők, miután 1689 elején 
betöltetlennek nyilvánították az angol trónt. Az év ápri
lisában megtartott koronázás az általános, tradicionális 
cerem ónia szerint zajlott, azonban helyenként szüksé
ges volt az attól való eltérés, hiszen itt nem egy, hanem 
két személy uralkodóvá emeléséről volt szó. N oha a 
tényleges hatalom m ár M ária életében is Vilmos kezé
ben volt, nem sikerült az angolok szimpátiáját elnyer
nie: a mondás szerint noha Németalföldön helytartóként 
is király, Angliában királyként is csak helytartó volt.

A környezeti károkért való különös kártérítésről ír 
Johannes W. Pichler Sonderentshádigungsordnungen 
für Umweltscháden -  Zum WeiBbuch dér Europaischen 
Kommission zűr U m w elthaftung11 cím ű tanulm ányá
ban. Ennek keretében ismerteti a m ár a 20. század het
venes évei óta zajló jogpolitikai vitában felm erült állás
pontokat, amelyek a felelősségi jog  további fejlődési 
irányairól szólnak. Noha ezen vita máig nem záródott 
le, mégis hozzájárult a Skandináviában m ár korábban 
megjelent gondolat -  a környezeti kárbiztosítás beveze
tése -  elfogadásához. Ennek folytán építették ki a skan
dináv országok jogalkotói a kilencvenes évek során a 
környezeti károkért való kárpótlás külön szabályrend
szerét. Az Európai Bizottság erre a modellre hivatkoz
va adta ki 2000-ben az egy majdani európai környezet- 
védelmi jog  modelljét felvázoló, a környezeti felelős
ségről szóló Fehér Könyvét.

A kínvallatás ausztriai történetét ismerteti a jogfor
rások tükrében Martin F. Pollaschek „ ...u n d  die Tortur 
soll auch aufgehoben werden” 12 című művében. A kín
vallatás első írásbeli em lítése a 13. század közepéről va
ló, a W iener Neustadt-i városi jogkönyv tilalm azza a 
fogvatartottak éheztetését, szom jaztatását, hidegnek 
vagy melegnek való kitevését. A 15. századtól a tortúra 
kétségtelenül része a büntetőeljárásnak az osztrák terü
leteken, am it az Alsó-Ausztriában 1514-ben megjelent,
I. M iksa nevéhez fűzhető Landgerichtsordnung is vilá
gosan jelez. Az osztrák büntetőjogtörténet m érföldkö
vének tartott Ferdinandea m ár kétségkívül az inkvizi- 
tó rius e ljárás d iadalaként értékelhető . A z 1770-től 
hatályos, sokak szerint m ár bevezetésekor e lavult 
Theresiana is ismerte a kínvallatást, am elynek alkalm a
zását végül jogtudósok szakvélem ényét kikérve 1776- 
ban rendeleti úton tiltottak meg.

A schleswigi dóm kóruscsam okában található, a 14. 
század első feléből származó, két boszorkányt ábrázoló 
falfestmény kapcsán az ikonológiai kutatással kapcsola
tos spekulációkkal já ró  örömökről és terhekről elm élke
dik néhány „sóhaj” erejéig Wolfgang Schild (Die zwei 
Schleswiger H exlein).13 A két nő teljesen meztelen, 
egyikük kürtöt fújva egy macskán lovagol, a másik pe
dig egy seprűnyélen ül. A történetírás a két alakot bo
szorkányokként azonosítja, egyes szerzők azonban ko
rábbi kultuszok szereplőinek -  így pl. walküröknek -  
tartják őket. Ezen állítás fölöttébb kétséges, lévén, hogy

a festm ény egy keresztény tem plom ban található. A 
szerző felvázolja a festménnyel kapcsolatos állásponto
kat, ám egyértelm ű választ maga sem ad.

A  történetileg kétségkívül legjobban dokum entált jo 
gi aktus, a házasságkötés néhány ábrázolását veszi 
górcső  a lá  Clausdieter Schott „Lege thori” -  
EheschlieBung in 12. Jahrhundert14 cím ű írásában. Az 
általa vizsgált zsoltárkom m entár képciklusa Dávid és 
Saul lánya. M ichal házasságkötését ábrázolja. A képso
rozat egyedülálló képi bizonyítéka a tradicionális há
zasságkötés szerződési form ájának, bem utatva annak 
minden fázisát. A képek ugyanakkor azt a morális-dog
m atikai igényt is tükrözik , am ely szerin t csak a 
szerződéses, adásvételként felfogható házasság a való
di, m inden egyéb kapcsolat bűnös és hamis szerelem, 
végső soron jogilag nem elism ert, törvénytelen házas
ság. Ezzel a képsorozat egy olyan fázist mutat, am ely
ben az egyház megkezdte a házasságkötés dogma- 
tizálását, ugyanakkor a hagyom ányos rituáléra még 
nem gyakorolt befolyást.

A Constitutio Crim inalis Carolina kísérletre vonatko
zó szabályait és ennek gyakorlatát m utatja be Márkus 
Steppan (Die versuchte Tatbegehung in dér C arolina).15 
A kora középkorban a kísérlet nem volt büntetendő, 
ugyanis egy cselekm ény (bün te tő jog i értékelésének 
előfeltétele nem a tettes akarata, szándéka, hanem egy 
láthatóan bekövetkezett eredm ény volt szükséges. Csak 
a későközépkorban kristályosodott ki a kísérlet modern 
jogi fogalma, itáliai hatás nyomán különösen a városi 
területeken. A kísérlet főszabály szerint a befejezett 
bűncselekm énnyel azonosan volt büntetendő, ugyanak
kor a praxis szám os esetben enyhített a kiszabandó 
szankción. A Carolina utalt a kísérlettől való elállás ese
tére, ugyanakkor nem ismerte az alkalm as és az alkal
matlan kísérlet közötti különbségtételt; a gyakorlat az 
elállást és az alkalm atlan kísérletet enyhébben ítélte 
meg. A szerző tanulm ánya végén egy a kísérletet szabá
lyozó tiroli forrást idézve utal a W eistum -ok kim eríthe
tetlen forrásértékére.

Kultúrtörténeti érdekesség Herwig Stiegler: Arbor 
H ugoniana16 cím ű írása, amely Heinrich Heine Harz- 
hegységben tett utazásainak 1826-ban közzétett beszá
molója egyik „jog(ász)i rém álm ával” foglakozik. A 
még tanulmányai befejezése előtt álló Heine álmának 
középpontjában egy római jog i elméleti vita áll, am ely
ben részt vett az őt oktató Gustav Hugó professzor is. A 
probléma egy prétori szabály, am elynek értelm ében a 
be nem épített telken álló, a szom szédhoz átlógó fa ága
it a telektulajdonos köteles 15 láb m agasságig vissza
vágni. Hugó álláspontja szerint ez azt jelentené, hogy az 
ilyen fák legfeljebb 15 láb magasak lehettek. Heine gro
teszk álmában a göttingeni jogi kar könyvtárában tűnik 
fel Themis istennő a kar néhány oktatójával, akik közül 
egyet a fenti álláspontot kifigurázva fedd meg.

A bányahaszonvételek illetve ezek értékesítése, bér
beadása kapcsán vázolja fel a nem esfém ek kiterm elésé
re, az azokból való állami bevételek biztosítására vonat
kozó ókori görög és római szabályokat Gerhard Thür 
(Gedanken zu „Bergreal” und „Bergfreiheit” in d é r__



griechisch-römischen A ntiké).17 Athénban az ezüst bá
nyászata erős állami kontroll alatt állt, a bányákat a fek
vésük szerinti ingatlan tulajdonosának beleszólási 
lehetősége nélkül az állam adta haszonbérbe előre meg
határozott díj fejében. Rómában az arany játszotta azt a 
fontos gazdasági szerepet, am it az ezüst Athénban. A 
császárok az aranykiterm elést igyekeztek saját m agán
jogi befolyásuk alá vonni; am elyben segítségükre volt a 
provinciák katonai igazgatási szervezete.

A halálbüntetés alternatívájaként a kora újkorban 
megjelenő, szabadságelvonással és munkáltatással járó 
két büntetésnem, a gályarabság és a kényszermunka 
16-18. századbeli ausztriai történetét mutatja be Helfried 
Valentinistch: Galeerenstrafe und Zwangsarbeit an dér 
Militagrenze in dér frühen N euzeit18 című munkájában. 
A gályarabság a 16- 17. században önálló flotta hiányá
ban ritka büntetés volt, a 18. század első felében Nápoly 
rövid birtoklása idején mintegy 200 gályarabot szállítot
tak a déli városba. A horvát és szlavón határvidéken 
végzendő kényszermunka -  rendszerint védelmi állások 
építése -  jóval gyakrabban kiszabott szankció volt, 
amelynek oka nem utolsó sorban a végrehajtás megszer
vezésének könnyebb és olcsóbb voltában kereshető. A 
18. század második negyedétől új helyzet állott elő a do
logházak ausztriai megjelenésével, mely új végrehajtási 
formát tett lehetővé.

Jeg y ze tek ----------------------------------------------------------------
1 A pálca mini jogi szimbólum Rómában. 11-23. p.
2 A növekedés halárai. 25-62. p.
5 A nemek kora újkori rendje. 63-76. p.
4 Az osztrák közlekedési jog a 18-19. században. 77-91. p.
5 Edmund Bcrnaizik. 93-109. p.
6 A „helyes" úl és a késő középkori képek konslrukciója. 111 -130. p.
7 A magyar jogi kultúra történetének alapvonásai a századforduló 

körül. 131-147. p.
8 A hivatali ima története Hollandiában. 149-160. p. 
v A drezdai Sachscnspiegcl. 161-179. p.

111 A helytartó-király Ili. Vilmos és Mária királynő koronázása -  
Romeyn de Hooghe szemével. 181-196. p.

11 A környezeti kártérítés külön szabályai -  Az Európai Bizottság 
Fehér Könyve kapcsán. 197-230. p.

A kora újkor két legnagyobb hatású ausztriai jogtudó
sának életével, munkásságával ismertet meg Gunter 
Wesener (Johann Baptist Suttinger und Benedikt 
Finsterwalder -  zwei bedeutende Juristen Österreichs im 
17. Jahrhundert).19 Suttinger jelentős kompilátori tevé
kenységet végzett, amelynek fő eredménye Alsó-Ausztria 
Landgerichtsordnungjának három munkatársával elkészí
tett tervezete volt. Emellett számos, az osztrák jogtörténet 
szempontjából értékes jogi gyűjtemény szerzőjét, kiadóját 
is tisztelheti benne az utókor. Finsterwalder a kremsi szé
kesegyház káptalanjának levéltárosaként egyrészt a káp
talant megillető jogokat, privilégiumokat és kiváltságokat 
gyűjtötte össze két kötetben; másrészt a felső-ausztriai 
jogszokások gyűjteményét adta közre.

A z em lékkötet az ünnepelt tudom ányos m unkássága 
sokoldalúságának m egfelelően a jogtudom ány számos 
területéről, időnként határterületeiről gyűjtött össze ta
nulmányokat. Ezen műveket foglalja keretbe a jubiláns 
é le tú tjá t és szakm ai tevékenységét bem utató  írás 
(G em ot K ocher 60 Jahre -  ein Leben als Forscher und 
akadem ischer Lehrer)20 Helfried Valentinitsch tollából, 
valamint K ocher publikációinak Eckhard Riedl által 
összeállított -  10 monográfiát, 101 nagyobb cikket és 
számtalan egyéb publikációt tartalm azó -  jegyzéke.21

M á z i A n d rá s

12.....és a tortúra megszüntetendő". 231-247. p.
15 A két schleswigi boszorkány. 249-271. p.
14 „Lege thori" -  Házasságkötés a 12. században. 273-289. p.
15 A kísérlet a Carolinában. 291-305. p.
16 Arbor Hugoniana. 307-316. p.
17 Gondolatok a görög-római „bányahaszonvételről" és „bányasza- 

badságról". 317-329. p.
18 Gályarabság és kényszermunka a határvidékeken a korai újkor

ban. 331-366. p.
IV Johann Baptist Suttinger és Benedikt Finsterwalder -  két jelentős 

ausztriai jogtudós a 17. századból. 367-381. p.
211 Gernot Kocher 60 éves -  kutatói és oktatói életpálya. 5-9. p.
21 383-396. p.

Jézus és Pál apostol 
bűnvádi pere

SÁRY PÁL: BŰNVÁDI ELJÁRÁSOK AZ 
ÚJSZÖVETSÉGBEN

MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT KIADÁS, 
SZENT ISTVÁN TÁRSULAT, BUDAPEST 2003.

Sáry Pál szokatlan, de rendkívül érdekes szemszög
ből mutatja be a Római Birodalom provinciái jo g 
életének egy szeletét a Kr. u. 1. századból. A cím-

__„bői talán ez nem tűnik ki egyértelm űen, azonban mind
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a könyv végén található tartalmi összefoglaló, mind a 
bevezetés egyértelm űvé teszi, hogy itt csak azon eljárá
sok kerülnek vizsgálat alá, amelyekben a római jog  
érintett. A forrás azért érdekes, mert talán sokakban 
nem merül fel annak a lehetősége, hogy a Biblia törté
neti ill. jogtörténeti forrásként is felhasználható. K ét
ségtelen tény, hogy a Biblia szerzőinek célja nem az 
adott kor történelm ének bem utatása volt, hanem vallási 
üzenetek közvetítése. Ugyanakkor nem tagadható az a 
tény sem, hogy minden szerző egy adott történelmi kor
ban egy adott társadalmi, politikai és jogrendben élt. 
A m ikor m ondanivalóját írásban rögzítette, ezektől a 
kötöttségektől nem távolodhatott el. Különösen igaz ez 
a m egállapítás az Ú jszövetség írásaira, hiszen ezek 
időben és térben jó l elhelyezhetők, valamennyi írás a 
Kr. u. I. században keletkezett a Római Birodalom ha
tárain belül.


