
T öbb európai színhely -  legutóbb Osnabrück -  után 
ebben az évben a Pázmány Péter Katolikus Egye
tem és a Debreceni Egyetem  közös szervezésében 

került sor a fiatal jogtörténészek találkozójára. A május 
22 -25 . között Budapesten megrendezett német nyelvű 
fórumra nemcsak Európából (Helsinkitől Varsóig) ér
keztek résztvevők, hanem Mexikóból és Japánból is 
voltak előadók. A konferenciát Erdő Péter esztergomi 
érsek és Prof. Zlinszky János nyitotta meg csütörtök 
délután. A szakmai munka m ásnap reggel kezdődött a 
több mint 60 -  köztük 4  m agyar -  résztvevő számára. A 
fórumon összesen 26 előadás és a hozzá kapcsolódó vi
ta hangzott el, a szokásoknak megfelelően a témák kro
nologikus sorrendjében. Az első nap délelőttjén a római 
jo g  tárgykörébe tartozó kérdéseket érintettek az előadá
sok (pl.: recuperatio, szerződési jog , cirkuszi játékok, 
Q. M. Scaevola és a jogtudom ány), délután került sor a 
kánonjogi és a középkori témákra (pl.: a jénai törvény
szék gyakorlata, a 14-15. századi hűbérjog). M ájus 24- 
én délelőtt a latin nyelv oktatásának szükségességéről, a
14. századi umbriai büntetőjogról, a latin-amerikai ko- 
difikációról, a fríz nyelv bírósági használatáról, a 19. 
század végi német magánjogról szóltak az előadók. 
Délután a 19. századi eljárásjogról, M itterm aier am eri
kai jogászokkal folytatott levelezéséről, az első világhá
ború előtti biztosítási jogról és a szabadalmi oltalom
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nem zetközivé válásáról hallhattak az érdeklődők. A zá
rónapon a m agyar esküdtszékek, a Habsburg Birodalom 
neoabszolutizm us kori sajtójoga, a m agyar reformkori 
büntetőjog, a porosz kodifikációs bizottság tevékenysé
ge, valamint a náci uralom alatt elkobzott vagyonok 
kérdései kerültek napirendre. A konferencia az európai 
jog i tradíciókról folytatott eszm ecserével zárult. A 
szervezők törekedtek arra, hogy a különböző országok
ból érkezett és eltérő  szakterületekkel foglalkozó 
résztvevők egym ást és M agyarországot is jobban meg
ismerjék. Ennek érdekében közös vacsorát, esti város
nézést, m úzeum látogatást (Terror Háza) és esztergomi 
kirándulást szerveztek.

(Fórum Junger Rechtshistoriker/innen 2003 in Buda
pest. Das neue Európa und seine Traditionen (ius priva- 
tum, ius cannonicum , ius publicum) Budapest 22-25. 
Mai 2003.)
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A z Észt Tudós Társaság, az Akadeem ia Nord és a 
Tallini M agyar Intézet szervezésében első ízben 
került sor az észt és m agyar jogtörténészek talál

kozójára  Észtország fővárosában, T allinban. Az 
ész t-m agyar államközi szerződés keretében rendezett 
konferenciát Nikicser László nagykövet köszöntötte az 
É szt T udós T ársaság e lnöke, Tiit Rosenberg, az 
Akadeem ia Nord dékánja, Peeter Jarvelaid és Bereczki 
Urmas, a Tallini M agyar Intézet igazgatójának társasá
gában. A konferencia négy szekcióban, négy témakör 
köré szerveződött. A résztvevők előadásokat tartottak 
é s  vitát folytattak a nem zetállam ok előfeltételeiről és 
fejlődéséről, a magánjog kodifikációjáról, a büntetőjog 
és a büntetőeljárás fejlődésének tendenciáiról, és végül 
a Tartui Egyetem legendás professzorának, Csekey Ist
vánnak életéről és tevékenységéről. A m agyar jogtörté
nészeket: ár. Homoki-Nagy Mária, a Szegedi T udo
m ányegyetem Állam- és Jogtudom ányi Karának egye
temi docense, dr. Máthé Gábor, a Budapesti Közgaz
daságtudom ányi és Á llam igazgatási Égyetem  tan
székvezető főiskolai tanára, a M agyar Jogász Egylet e l
nöke, dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetem i tanár, 
az Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  Á llam - és Jogtu
dom ányi Karának dékánja és Ruszoly József tan
székvezető egyetemi tanár, a Szegedi Tudom ányegye
tem  Á llam - és Jogtudom ányi Karának professzora kép
viselte.

A konferencia, miután első volt a maga nemében, 
főként arra szolgálhatott, hogy a résztvevő tudósok fel
tárják azokat a lehetőségeket, am elyek az összehason-
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lító jogtörténeti kutatások és elem zések lehetőségét 
biztosítják: a párhuzam okat, a hasonlóságokat és a 
jelentős eltéréseket az alkotm ányos és jogfejlődésben. 
A m eglehetősen kései állami függetlenség az észt tör
ténelem ben egyben az alkotm ányos tradíciók hiányát is 
je len ti, ugyanakkor a különféle idegen hatalm ak (své
dek, lengyelek, oroszok, ném etek) alatt m egszer
veződött észt társadalom  m egőrizte és továbbfejlesztet
te ősi jogát, a paraszti társadalom  falutörvényeit; kiala
kította értelm iségét, mely a mindenkori hatalom  és az 
észt társadalom  perem én igyekezett befolyást nyerni a 
politikai döntésekbe. K örvonalazódott a további kuta
tások iránya: királyság és köztársaság -  hagyom ány és 
m odernizáció; szokásjog és paraszti társadalom ; állami 
legitim áció; 19-20. századi állam fejlődés -  nem zetál
lami feltételek; magánjogi és büntetőjogi kodifikáció. 
A m agyar előadók több előadást is tartottak: Homoki- 
Nagy M ária A m agyar magánjog kodifikációja a 19. 
században cím ű tém áról értekezett, M áthé Gábor a m a
gyar jogállam  in tézm ény rendszeréről, valam int az 
igazságügyi és közigazgatási büntetőjog viszonyáról 
beszélt, M ezey Barna előadása A  19-20. századi bün
tetőjogfejlődés tendenciáiról szólt, Ruszoly József pro-



fesszor pedig Csekey Istvánról és életm űvéről referált.
A konferencia záró ülésének észt és m agyar oldalról 

egyaránt m egfogalm azott értékelése szerint rendha- 
gyóan hasznos párbeszéd zajlott Tallinban, am elynek 
mind észt, mind m agyar előadásai három  nyelven (ész
tül, magyarul és a konferencia nyelvét je len tő  németül) 
m egjelennek a közeljövőben. A m agyar intézet igazga

tójának és az A kadeem ia N ord dékánjának javaslatára 
az ész t-m agyar jogtörténész napokat a jövőben finn 
kollegák részvételével szervezik. A konferencia alatt a 
szervezőket m egkereste a Tallini Finn Intézet igazgató
ja , aki m egerősítette a finn együttm űködési szándékot.
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Beszámoló a rothenburgi 
konferenciáról

BÜNTETŐ-ELJÁRÁS EURÓPÁBAN
A büntetőjog történeti alapjai és kritikája 

német és magyar nézőpontból*

A z Eötvös Loránd Tudományegyetem M agyar Á l
lam- és Jogtörténeti Tanszékének oktatói és a tan
szék mellett működő tudományos diákkör hallga

tói Mezey Barna vezetésével július hó 11-12-én a né
metországi Rothenburg ob dér Tauberban ném et-m a
gyar büntetőjogi konferencián vettek részt. A rendezvé
nyen a magyarok mellett két német egyetem , a jénai és 
a hannoveri cam pusok oktatói és hallgatói vettek részt. 
A program színhelyéül az ottani Goethe Intézet szol
gált. A két nap alatt összesen huszonkilenc előadást 
hallgathattak és vitathattak meg az érdeklődők. Az 
előadások öt nagy témakört érintettek:

büntetőjog a középkorban és a koraújkorban, 
büntetőjog a felvilágosodás időszakában, 
büntetőjog és büntetőjogászok a 19. században, 
jogászok a Harm adik Birodalomban, 
jogászok a 20. században.
Az első napon két tém akör m egtárgyalására került 

sor. A  középkori és koraújkori büntetőjog több fontos 
kérdéséről a jénai és a budapesti hallgatók referátumai 
adtak hű képet. Az istenítéletekről, a boszorkányperek
ről és a városi büntetőjogról hangzottak el az előadások. 
A felvilágosodás m agyarországi korszakának bün
tetőjogáról a m agyar előadók igyekeztek átfogó értéke
lést adni. A term észetjog magyarországi elterjedése, a 
felvilágosodás hatása M agyarországon, a felvilágoso
dás időszakának büntetőjogi koncepciói, II. József re
formtervei a jo g  és közigazgatás területén voltak a leg
fontosabb kidolgozott témák. H árom -négy előadást 
követően tizenöt-húsz perces időkeretben lehetőség 
nyílt tematikus viták lefolytatására is. Ezen alkalm ak
kor sok elgondolkodtató kérdés merült fel, további ér
dekes adalékokkal egészítették ki az elhangzottakat. 
Többek között a felvilágosodás jelentéstartalm ának, a 
társadalomra, jogrendszerre gyakorolt hatásának eltérő 
megítélése, a német és a m agyar fejlődési perspektívák

különbözőségeinek m egállapítása kapcsán került sor 
ilyen megbeszélésekre. Az esem énydús nap méltó lezá
rásaként a hannoveri egyetem  professzora Dr. Hinrich 
Rüping vázolta fel a hitleri időszak német ügyvédségé
nek a helyzetét.

A második napon három tém akör feldolgozása tör
tént meg. A büntetőjog és a büntetőjogászok 19. száza
di szerepéhez mindhárom egyetem  reprezentásai hozzá
szóltak. M egvitatásra kerültek a következő témák: a jo- 
gászság és a jogtudom ány 19. századi helyzete, a ma
gyar büntető jogtudom ány 19. és 20. századi fejlődése, 
a német és a m agyar büntetőjogi kodifikációs kísérle
tek, valamint a bajor büntető törvénykönyv. A Harma
dik Birodalom nevesebb jogászairól a hannoveri és a jé 
nai hallgatók adtak korrajzot. Erich Bumke, Franz 
Schlegelberger, Hans Frank és Roland Freisler életútját 
és a jogról alkotott elképzeléseiket tárták fel a referálok. 
A konferencia záró tém aköreként a huszadik századi jo- 
gászságról, jogtudom ányról kaphattunk egy pillanatké
pet. A m agyar előadó a szovjet típusú államok jogtudo
m ányának ismérveiről adott tájékoztatást. A hannoveri 
és a jénai előadások nyomán pedig Hilde Benjámin, 
Herm ann W einkauff, Eugen S chiffer és Gustav 
Radbruch életpályája bontakozott ki előttünk. A m áso
dik napon is érdekes vitákra került sor, hozzászólások
ra és kérdésfeltevésekre nyílt lehetőség.

A feszes időkeret ellenére a gyönyörű középkori vá
rost is sikerült m egtekintenie a program résztvevőinek. 
A konferencia házigazdájának Schneider Igazgató Úr
nak az idegenvezetésével pedig, az általa irányított Kö
zépkori Bűnügyi M úzeum m eglátogatására is sor került. 
A konferencia befejeztével minden résztvevő kifejezte 
reményét, hogy ezek a napok nem maradnak folytatás 
nélkül, hagyom ány terem tődik általuk, amely mélyíti a 
ném et-m agyar szakmai kapcsolatokat, egym ás jo g 
rendszerének, elméleti és gyakorlati kérdéseinek, a jo 
gászok képzésének és végül, de nem utolsó sorban, egy
más kultúrájának alaposabb megismerését.

K ancz C saba
Deutsch-ungarisches strafrechisgeschichtliches Seminar „Dér 

peinliche StrafprozeB in Európa. Seine historischen Grundlagen 
und die Kritik am peinlichen Strafrecht aus deutscher und 
ungarischer Perspektive. 5-7, Juli 2001 dér Friedrich-Schillcr 
Univesiliit Jena, Martin-Luther-Universitat Halle und dér Eötvös- 
Loránd -  Universitát Budapest in Verbindung mit dem 
Mittelalterlichen Kriminalmuseum und dem Goethe-Inslitut 
Rothenburg o. d.T.
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