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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 
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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-.



Jog_________
Tesztelési rendet egyaránt meghatározták, és amelyek
ről városi sétánk során nem kaphatunk információt. 
Ezen kívül érmék és medálok ábrázolják a törvényho
zást és a híresebb jogeseteket, nem riadva vissza a ka
rikatúra alkalmazásától sem.

A Múzeumot az egykor a johannita lovagrend által 
használt istállóban alakították ki, és a felújítás során 
elérték, hogy a középkori és újkori épületrészek teljes 
összhangban legyenek egymással. Négy emeleten, 
körülbelül 2000 négyzetméteren 130 vitrin mutatja be 
a páratlan emlékeket. Az egykori istállóépületben ki
sebb termeket alakítottak ki, ahol dia- és videofilm
vetítésekre van lehetőség. Az újonnan épült helyisé
gekben állandó és időszakos kiállítások láthatóak, a 
tetőtérben pedig konferenciaterem ad otthont a külön
böző előadásoknak.

A Múzeum feltett célja, hogy közelebb hozza a kö
zépkor viszonyait a XXI. századi emberhez. Hajlamo
sak vagyunk ezt a korszakot kegyetlennek tartani, ám 
tudnunk kell: minden korszak büntetési nemeit az ha
tározza meg, hogy mit tart a társadalom értéknek. A 
feudális társadalom hétköznapjai erősen leszűkítették 
a kiszabható büntetések körét, nyilvánvaló, hogy a 
szabadságot és a vagyont csak akkor lehet elvonni, ha 
azt a társadalom értéknek tekinti. Akit egyiktől sem 
tudtak megfosztani, annak csak a testi fenyítés, eset
leg kisebb ügyekben a megszégyenítés lehetett a meg
felelő büntetés. A Középkori Bűnügyi Múzeum talán 
segít abban, hogy az előítéleteket lerombolva megért
sük a középkor szellemiségét.

Mátés Ákos Dániel

HÍREK
•  A Magyar Jogász Egylet Elnöksége a Deák cente

nárium alkalmából október 3-án emlékülést tartott 
az újjáépített kehidai Kúrián. Az életművet Máthé 
Gábor, az Egylet elnöke méltatta. Ezt követően az 
Elnökség tagjai végig látogatták a Deák emlékhe
lyeket: a söjtöri szülőházat, majd Pusztaszentlász- 
lóra és Zalaszentgrótra utaztak, ahol bensőséges 
ünnepségek keretében emlékeztek meg a magyar 
közjogtudomány legkiválóbb képviselőjéről.

•  2003. november 6-án védte meg doktori disszertá
cióját Farkas Gyöngyi az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Bölcsészettudományi Karán. A dok
tori munka címe ,A katonai igazságszolgáltatás 
szerepe és eljárásjoga a dualizmus időszakában 
volt. A dissertáns témavezetője Vargyai Gyula, a 
nyilvános doktori védés bíráló bizottságát Gergely 
András (elnök) Hermann Róbert (opponens), 
Szendy István (opponens), Dombrády Lóránt, Haj
dú Tibor, Csapó Csaba (titkár) alkotta. A sikeres 
védés eredményeképpen a bíráló bizottság javasla
tot tett a Doktori Bizottságnak a tudományos cím 
odaítélésére.

•  Az Österreichische Staatsarchiv, a Magyar Nem
zeti Múzeum és a bécsi Collegium Hungaricum 
Deák Ferenc emléke előtt tudományos ülésszak
kal és kiállítással tisztelgett 2003 november 
11-12-én. A kiállítás (Ferenc Deák. Dér Architekt 
des Ausgleiches), mely 2004 január 9-ig a Staat
sarchiv épületében tekinthető meg, a Deák év leg
színvonalasabb, legkiterjedtebb összeállítása. A 
kiállítás megnyitó beszédét Gergely András tartot

ta (Ferenc Deák -  Ein historischer Überblick). A 
konferencián (Ferenc Deák. Liberales Denken und 
KompromiBbereitschaft), osztrák és magyar törté
nészek, jogtörténészek vitatkoztak a kiegyezéses 
korszakról és Deák Ferenc jogászi, államférfiúi 
alakjáról. A résztvevők voltak: Stefan Maifér (De
ák in dér österreichischen Geschichtsschreibung; 
Mezey Barna: Deák, dér Kodifikator; Thomas Ole- 
chowski (Ferenc Deák und die Entwicklung des 
ungarischen Strafrechts im 19. Jahrhundert; Csor
ba László: Deák und die Vorbereitung des Ausgle
iches; Anatol Schmied-Kowarczik: Die paktierten 
Angelegenheiten des staatsrechtlichen österre- 
ichisch-ungarischen Ausgleich von 1867; Ress Im
re (Deák und dér unagrisch-kroatische Ausgleich).

•  A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem- 
Történeti Tudományos Társaság 2003. évi nemzet
közi konferenciája alkalmából mint a rendvéde
lem-történet önzetlen támogatójának, az érdem 
nyilvános elismeréseként november 11-én Mezey 
Barnának Rendvédelem-történetért érdemkeresz
tet adományozott.

•  A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Terü
leti Bizottsága és a Szegedi Tudományegyetem 
Állam-és Jogtudományi Karának Jogtörténeti Tan
széke 2003 november 13-án konferenciát rendezett 
Mezővárosaink jogélete a 18/19. században cím
mel, amelyen a házigazdákon kívül a Debreceni 
Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és 
a Miskolci Egyetem jogtörténészei, valamint kecs
keméti makói, miskolci, szegedi levéltárosok vet
tek részt. A tanácskozás programja: Bató Szilvia: 
A járásbeli tisztség által megítélt bűnperek; 
Gilicze János: Makó mezőváros rendészeti kérdé-
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