
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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