
éves háború kitörése, John Wycliff egyházreform
mozgalma, stb.).

A tankönyv szerkesztésében uralkodó történe
ti-regionális, kronológiai és intézményi szemponto
kat a szerzők helyenként mesterien összehangolták, 
helyenként pedig ügyes kompromisszumokat kötöt
tek, jobbára a következő fejezetben helyt adva mind
annak, ami az előzőből kimaradt. Ez talán szemet 
szúrhat egynémely történésznek, ám a szerzők még 
az előszóban rögzítették, hogy a hagyományos ese
ménytörténeti, politikatörténeti cezúrák eltérnek az 
alkotmányos, parlamentáris változások sarkalatos 
időpontjaitól, így a könyv hangsúlyai számos eset
ben máshová esnek, mint a köztörténeté vagy a poli
tikatörténeté. Az angolszász állam kialakulása, pl. az 
európai állam születése utáni fejezetben, a XIX. szá- 
zad-eleji Oroszország a polgári alkotmányosságot 
tárgyaló fejezetben, a francia polgári forradalom az
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1 Mezey Barna: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet 

I. (Egyetemi Kiadó, Miskolc. 1994); Mezey Barna: Képviselet 
és alkotmány a középkori Európában (Európai parlamentariz
mus- és alkotmánytörténet I.) (Rejtjel Kiadó. Budapest, 1998);

angol polgári forradalmat is felölelő, abszolutizmus
ról szóló fejezet után, együtt az 1848-as forradal
makkal kerül tárgyalásra. Összességében tehát meg
állapítható, hogy egy kiforrott, jól szerkesztett, logi
kus és közérthető munkával találkozhat az olvasó.

Gyakran emlegetik: „Aki nem tanul a múltból, 
kénytelen megismételni azt.” Ez a könyv történelmi 
helyzeteknek és a rá adott alkotmányos megoldások
nak oly gazdag és alapos tárháza, amelyek haszno
sak és tanulságosak napjaink alkotmányos jelensé
geinek, tendenciáinak megértéséhez és továbbgördí- 
téséhez is. Olvasmányos és a laikus olvasó számára 
is könnyen megérthető, a tudományos érdeklődő 
számára pedig biztos kiindulási alap az európai par
lamentarizmustörténet bármely kérdésének beha
tóbb vizsgálatához.

Kovács András Péter

Bódiné Beliznai Kinga-Képes György-Mezey Bama-Szente 
Zoltán: Modem állam és népképviselet (Európai alkotmány-és 
parlamentarizmustörténet 2.) (ÉLTE Állam-és Jogtudományi 
Kara. Budapest. 1999. 2. átdolg. kiadás. Budapest. 2000).

Jog és politika 
a kultúrában
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Peeter Járvelaid antológiájában az észt jogtörténetet 
az európai kultúrtörténet részeként határozza meg, e 
két ismeret nélkül a modern Észtország nem érthető 
meg.

Mikor Észtország 1991-ben visszanyerte függet
lenségét, az ország két felmérhetetlen előnnyel 
rendelkezett a legtöbb, a Szovjetunióból kivált 

állammal szemben. Egyrészt az Észt Köztársaság visz- 
szatekinthet államiságának a nemzetközi közösség tag
jaként elismert időszakára, ami 1918. és 1940. között 
rövid volt ugyan, de elég hosszú ahhoz, hogy teherbíró 
jogintézmények alakuljanak ki, amelyek a jogtudatban 
is nyomot hagytak. Másrészt Észtország évszázadokon

__keresztül, egész szellem- és kultúrtörténetével össze-
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köttetésben állt Nyugat- és Közép-Európával. Először 
a balti németeken keresztül, majd a 19. század közepé
től a kialakuló észt értelmiség révén is. Bár a szovjet 
időszak szellemi sivársága mély szakadásokat eredmé
nyezett, és a politikai gondolkodás eldurvulásához ve
zetett, ennek ellenére a csaknem ötven éves megszállás 
sem tudta az Európa többi részével való történelmi kö
töttség szellemiségét kitörölni.

Az, hogy Észtország, amely ma a teljes jogú NATO- 
és EU-tagság küszöbén áll, az élet minden területén új
ra megtalálta a kapcsolódási pontokat Európához, a 
jogtudományban Peeter Járvelaid észt jogtörténésznek 
és európajogásznak is köszönhető, aki írásaival és hoz
zászólásaival a modern észt jogfilozófia egyik vezető 
gondolkodója. Egyidejűleg szellemi hidat ver a modern 
állam és a háború előtti Észtország között. Egy fontos 
kötete, amely a legjelentősebb és legeredetibb cikkei és 
esszéi közül válogat, a Jog és politika a kultúrában cí
met viseli, nemrég jelent meg Észtországban. Sajnos 
eddig csak az eredeti észt kiadás áll rendelkezésre, de 
ehhez német és angol összefoglalót csatoltak.

Járvelaid számára, aki a tallinni Nord Egyetemen ta
nít, a jog és a politika kulturális fejlemények is (talán 
elsősorban is azok). Ezért a jelenkori társadalom jogi 
és politikai jelenségeit és problémáit, ahhoz, hogy 
megértsük azokat, kulturális prizmán keresztül kell 
szemlélnünk. A szerző öt fejezetben a történelmi kap
csolatok erős elemzésével járja körül a kérdést: hol he
lyezhető el a jog, a politika és a kultúra a mai Kelet- 
Közép-Európában. Az „Állam kultúrája” című részben 
az olvasó elé tárja a 20. századi észt történelmet és fel-



történeti a ra b

teszi azt a nem csupán retorikai kérdést, hogy tudott 
egy olyan kis nép, mint az észt az önálló államiságig 
eljutni, miközben a sors más népektől megtagadta ezt a 
jogot? Az aktuális vitát, hogy az „Aszocialitás,” való
ban a legnagyobb belső veszélyt jelenti-e,- amelyet 
Jarvelaid a 21. század eleji szabad társadalom átfogó 
jelenségeként értelmez, -  szintén követi. A „Kulturális 
összefoglalók a 20. századból” című részben a szellemi 
elitek azonos generációhoz való tartozásából von le kö
vetkeztetéseket. Ebben azonban, a francia történész 
Duby szellemében nem a születési év a döntő, hanem 
az az időszak, amelynek szellemében a társadalom 
gondolkodói képesítésüket szerezték. A „Hatalom kul
túrájáról” a balti népek nehéz újrakezdését mutatja be a 
demokratikus plurális és polgári társadalom felé veze
tő úton, amely nem valósulhatott meg súrlódások és a 
hatalmon lévők életrajzában bekövetkezett törések nél
kül. Az akadémikusok felé fordul Jarvelaid a „Kultúra 
a kutatásban és az oktatásban” című fejezetben, ame
lyet az észt (pontosabban fogalmazva észtországi) tu
dományos élet létének és paradoxonainak szentel, 
azoktól kezdve, akik a 13. században Bolognából hoz
ták magukkal tudásukat Észtországba és Livóniába, a

tartui diákegyesületek kötődéseiig a Szovjetunióból 
való kiválás időszakában. A könyvet a „Kirándulás az 
európai kultúrkörbe” című résszel zárja. Jarvelaid tar
tui professzorként az európajogba bevezető előadásain 
diákjaival fejből Európa-térképet rajzoltatott. Ezek ki
értékelése adta az eredményt, hogy Európát kul
túrkörként kel felfogni, nem pedig tisztán földrajzi 
egységként.

A könyv cikkei a nagy tartui kultúrtörténész, Juri 
Lotman (1922-1993) keze nyomát is viselik, Jarvelaid 
az ő tanítványa. Mindkettőjüknél a modern ember áll a 
középpontban, összes tapasztalatával, kulturális meg
határozottságával és korlátozott látószögével együtt. 
Még inkább érvényes ez a Homo politicus-ra. Csak 
Peeter Jarvelaid könyvével képes az olvasó a mai Észt
ország jogpolitikáját és jogi kultúráját megérteni. Azt, 
hogy Észtország az európai jog- és kultúrfejlődés ré
sze, egyértelművé teszi ez az Észtországban és azon kí
vül is fontos könyv, amelynek közeljövőbeli németre 
fordítása kívánatos lenne.

Carsten Wilms 
Fordította: Frey Dóra

A bajorországi Rothenburg -  Nürnberg és 
Würzburg között félúton, a Tauber folyó men
tén -  kedvelt turisztikai célpont, szinte a világ 

minden tájáról érkeznek ide látogatók. A település ki
emelkedő jogtudományi jelentőségét a kisvárosban 
működő Mittelalterliches Kriminalmuseum adja. 
Magyar nyelvre „Középkori Bűnügyi Múzeumként” 
fordíthatnánk le a kifejezést, ám a „Büntetőjogi- és 
Büntetés-végrehajtási Múzeum” elnevezés talán meg
felelőbb lenne, hiszen Németország legjelentősebb 
jogtörténeti gyűjteménye átfogó képet nyújt a közép
kori törvényhozás és törvénykezés szféráiról. A tár
lat anyagi, jogi és eljárásjogi emlékeket egyaránt fel
vonultat: egyrészt bemutatja a jogalkotás fejlődését a 
XIX. századig, számos okirattal szemléltetve a folya
matot. Másrészt elénk tárja a feudális eljárás dina
mikáját, a hangsúlyt az inkvizitórius eljárásra he
lyezve, valamint a korban használt kínzóeszközöket, 
amelyekkel a testfenyítő- és halálbüntetéseket végre
hajtották. A látogató számára félelmetesnek tűnhet
nek a tortúra eszközei: a vallatóasztal, a pallos, a spa
nyolcsizma, az ujjszorító, vagy éppen a hatalmas női 
alakot ábrázoló, belül szögekkel kivert vasszűz. Ezek 
azonban a középkor világához ugyanúgy hozzátartoz
tak, mint a megszégyenítő eszközként használt pel
lengér, vagy a szégyenmaszk.

A tárlat kiemelten foglalkozik a boszorkánype
rekkel. A boszorkányüldözés jelenségét a mai napig 
számos rejtély övezi, a kiállítás elsősorban a boszor
kányokkal szemben kiszabott büntetéseket helyezi 
előtérbe. A jogforrások gazdagságára nem lehet pa
nasz, hiszen a Német-római Birodalomban a XV. és

A  KÖZÉPKORI 
BŰNÜGYI MÚZEUM 
ROTHENBURGBAN
XVIII. század között több mint 25.000 embert végez
tek ki boszorkányság vádjával. Éppen ezért egyáltalán 
nem jelentéktelen a kérdés: hogyan zajlottak ezek az 
eljárások, mi volt a jogalkotó és a jogalkalmazó szer
vek, valamint a különböző városi hivatalok szerepe. 
A középkori büntetőjog fetisizálta a beismerő vallo
mást, így érthető, hogy az allegatiós szakasznak (bi
zonyítási eljárásnak) lényegi részét képező istenítéle
tekkel (például: vaspróba, bajvívás, vízpróba) a Mú
zeum részletesen foglalkozik.

Ám a.középkori ember hétköznapjait nem csupán a 
büntetések határozták meg, hiszen számára is sokkal 
fontosabbak voltak a kereskedést, házasságot és 
egyéb magánjogi ügyleteket szabályozó normák. A 
kiállítás nagy hangsúlyt fektet a jogtörténeti szimbó
lumok felsorolására és magyarázatára. A „zöld ág" 
vevőnek történő átadása az adásvételt jelképezte (de 
hasonló szerepet töltött be a „szék" is), a „liliom” pe
dig a béke biztosítékaként jelent meg a Szász Tükör
ben. A Múzeum tág teret szentel azoknak a réz- és fa
metszeteknek, amelyek a középkorban feltűnést kel
tett bűneseteket ábrázolják. A kiállítás bemutatja azo
kat az életviszonyokat befolyásoló rendőrségi szabá
lyokat, amelyek az öltözködési, a házassági, és ke-.


