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A kötet az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara ál
tal szervezett nemzetközi konferencia előadásai
nak szerkesztett szövegét tartalmazza. Jól meg

választott címe („Büntetőjog-történet a következő évez
red küszöbén ”) önmagában is jelzi a jogtörténet nyitott
ságát a hatályos jog, napjaink megoldandó tételes-jogi 
kérdései iránt. Igazolja azt is, hogy tudományszakunk 
hazai képviselői sem zárkóz
nak el a legújabb univerzaliz- 
mus kihívásai elől. A mű kon
ferenciakötet, annak minden 
műfaji, tartalmi jellegzetessé
gével, és szerkesztési nehéz
ségeivel. Egy témakörön (a tá- 
gabb értelemben vett büntető
jogon) belül 18 szerző tanul
mányát olvashatjuk. A művek 
többsége alapkutatási eredmé
nyeket közlő, de vannak olyan 
tanulmányok, amelyek a szak- 
irodalmi eredményeket foglal
ják össze, és olvashatunk a 
kötetben jellegzetes konferen
cia-felszólalást tartalmazó, té
zisszerű összefoglalásokat is.

A kötet a német-magyar 
jogtörténeti együttműködés 
fontos dokumentuma, amely 
ismételten bizonyítja, hogy a 
tételes jog története terén to
vábbra is elsősorban a német 
nyelvű országok kutatóival ta
lálunk közös nyelvet. Az 
alább bemutatandó tanulmányok a tételes jogra orientált 
világunkban is igazolják a jogtörténeti kutatások kike- 
rülhetetlenségét és eredményeit.

Michael Köhler: (Hamburg) Geschichte und Prinzip 
dér gegenwartigen europaischen Strafrechtsentwick- 
lung címmel, napjaink európai büntetőjogának történe
téről és elveiről írt. Indokolt különbséget tett a büntető
jog európai története és az európai büntetőjog története 
között. Az utóbbi eszmetörténetét Kant: Örök béke cí
mű művéig vezette vissza, de hangsúlyozta Rousseau és 
Saint-Pierre abbé szerepét, ahogyan azt mi is tettük a 
magyar joghallgatók egyetemes jogtörténeti tankönyv
ében. Ezután az európai büntetőjogi koordináció és 
együttműködés legfontosabb állomásait ismerteti. Köh
ler alapvető jelentőségűnek tartja az 1950-es emberjogi 

76

konvenciót, a rendészeti és közigazgatási szankciók -  
különösen a versenyjog területén érvényesülő -  közelí
tését, továbbá a klasszikus büntetőjog uniós szintű sza
bályainak harmonizációját. A tanulmány foglalkozik az 
1997-es büntetőjogi „Corpus Iuris”-szal, elemzi a terve
zet szerkezetét, ismerteti a szerző ezzel kapcsolatos 
dogmatikai fenntartásait. A hamburgi egyetem profesz- 
szora szerint a büntetőjog tartalmi egységesítése az eu
rópai egység fontos feltétele.

Beírd Károly: Kontinuitat oder Nostcügie -  Die Re
form dér Strafjustiz című tanulmányában magyar rend
szerváltás időszakának büntetőeljárási reformjáról szól. 
A történeti folyamatosság kérdését veti fel, azt a tör
vényszerkesztői és törvényhozói dilemmát taglalja, 
hogy miként lehet a korigényt kielégítő reformot alkot
ni, egyben visszaállítani a kontinuitást, újra érvényre 
juttatni haladó hagyományainkat? A szerző az 1991 és 
1994 közötti kodifikációs bizottság munkájáról közöl 

rendkívül érdekes részleteket. 
Ismertté teszi, hogy milyen 
határozott igény fogalmazó
dott meg a testületben az 
1896-os bűnvádi perrendtar
tás egyes intézményeinek 
visszaállítására. A táblabíró
sági rendszer restaurációja, az 
eljárás szakaszainak, a jogor
voslatok rendjének átalakítá
sa, az ügyész szerepének újra
szabályozása terén ez a törek
vés eredményes volt.

Kajtár István: Strafrecht- 
srezeption in Ungarn címen a 
magyar büntetőjog 19. száza
di recepcióját elemzi. A leg
fontosabb tárgybeli műveket 
számba vevő, jól dokumentált 
tanulmányt haszonnal forgat
hatják a német nyelvterületen 
kutató kollégák. A szerző vá
zolja a magyar büntetőjogi 
kodifikáció történetét, követi 
az osztrák, a német és francia 
hatásokat a hazai büntetőjogi 

összefoglalás területén. Megállapítja, hogy a kodifiká
ciós tevékenység a késő-dualista időszakban kellő fi
gyelemmel volt a nemzetközi jogéletre, hiszen pl. 1909- 
ben az igazságügy-minisztérium 996 ilyen tárgyú 
könyvvel rendelkezett. Fontos és tárgyszerű a szerző 
azon összegzése, amely szerint a dualizmus-kori ma
gyar judikatúra európai színvonalon állt.

Györgyi Kálmán tanulmánya (Die Rolle Mitter- 
maiers bei dér Ausarbeitung des Strafgesetzentwurfes 
vöm Jahre 1843) Anton Mittermaier szerepét vizsgálja 
az 1843-as büntetőjogi javaslatok kidolgozásában. A 
magyar szakirodalomban közismertek Mittermaier elis
merő szavai az 1843-as büntetőjogi javaslatról, de a 
szerző német irodalmi források felhasználásával részle
tezőbb áttekintést ad. A tanulmány röviden áttekinti a
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történeti szemle

magyar büntetőjogi kodifikáció rövid történetét, majd 
részletezi Mittermaiernek Szalay Lászlóval és Pulszky 
Ferenccel folytatott levelezését. A hazai szakirodalom
ban először értékeli Mittermaier Heidelbergben megje
lent bírálatát a Deák-féle javaslatról, amely óvatosságra 
intette a magyar reformereket. Javasolta például, hogy a 
halálbüntetést fokozatosan kellene megszüntetni. Györ
gyi Kálmán joggal feltételezi, hogy ebben az évtizedben 
térségünkben egy liberális alapú, közös eszmei hátterű 
nemzetközi büntetőjog formálódott.

Günter Jerouschek: (Jénai Egyelem) egy antik jog
elv, a „Ne crimina remaneant impunita” középkori utó
életét és a rendi korszak büntetőeljárásának nyilvános
ságát dolgozta fel. A szerző az akkuzatórius és inkviz- 
itórius eljárás előzményeit kutatva hivatkozik a római 
jogi alapokra, a germán-frank eljárási rendszerre. Meg
állapíthatjuk, hogy joghallgatóink hazai tananyagában 
ebben a tekintetben is megfelelő ismeretanyag található 
a szerző fejtegetéseinek megértéséhez. Az inkvizitórius 
eljárás gyökerét Jerouschek III. Ince pápa eljárási re
formjáig vezeti vissza, amelynek célja akkor csupán az 
egyházi tekintély visszaállítása volt. Jerouschek eredeti 
latin forrásokat használ, munkája megértését megköny- 
nyíti, hogy általános történeti szemlélettel közelít a bün
tetőjogi dogmatika elvont kérdéseihez.

Kiirt Seelman: (Basel) Hegel und die Zurechnung von 
Veranlworlung címmel a nagy német Filozófus felelős
ségi tanát elemzi. A jogelméleti magasságú tanulmány 
részletesen taglalja Hegel „felelősség-definicióját,” és az 
erre vonatkozó legújabb német nyelvű irodalmat. Főként 
a „Jogfilozófia alapvonalai" című műből indul ki. Ismer
teti a morális, a kollektív és a politikai felelősség hegeli 
kritériumait, a jogi számonkérés, a beszámíthatóság fel
tételeit. A tanulmány egyik módszertani pozitívuma, 
hogy a hegeli gondolatokat összeveti a kortárs nézetek
kel, és Cesare Beccaria korábbi, a modern büntetőjogi 
jogszemléletet megalapozó felfogásával.

Balogh Elemér a reformkori büntetőjogi dogmatika 
struktúraváltásáról (Strukturwandel in dér Stafrechts- 
dogmatik zűr Zeit des Vormcirz) írt. A kötet szerkesztő
jét dicséri, hogy a magyar büntetőjog általános kérdése
iről szóló tanulmányt a filozófiai tárgyú agyag után 
közli. A szerző -  aki egyébként doktori értekezését Kari 
Kroeschell professzornál, német büntetőjog-történetből 
írta világosan elhatárolja egymástól a büntetőjogi 
dogmatikát, az általános büntető jogtudományt, és a 
büntetőfilozófiát. Röviden jellemzi a magyar reformkor 
társadalmi-politikai céljait, és a nemzet valamint az 
uralkodó között kialakult konfliktust. Ezt követően fel
vázolja a középkori gyökerű 18. századi magyar bünte
tőjog szerkezetét, főbb jellemzőit, majd saját (alapku
tatásait felhasználva szól a büntetőjogi modernizáció
ról. Kitekint a német irodalomra, vizsgálja az 1829-es 
és 1843-as elaborátumok dogmatikai jellegzetességét. 
Összegzése szerint a magyar 1843-as javaslat alapvona
laiban a korabeli német felfogást követte.

Werner Ogris: (Becs) Dér Landzwang in Geschichte 
und Gegenwart (A közveszélyűfenyegetés a történelem

ben és napjainkban) címmel írt tanulmányával gazdagí
totta a kötetet. Ausztriában az ismert 1997-es osztrák le
vélbomba-affér után került a „Landzwang” történeti ka
tegóriája ismét az általános érdeklődés homlokterébe. A 
szerző nyomon követi a közveszélyű fenyegetés kiala
kulását 1328-tól, első említésétől kezdve. Elemzi tény
állási elemeit, módosulásait. A bűncselekmény megta
lálható a Constitutio Criminalis Carolina-ban, az ezzel 
összefüggő bírósági gyakorlatot is megismerhetjük a 
kötetből. A tanulmány bemutatja Anselm Feuerbach és 
Mittermaier reformjavaslatait, majd követi az osztrák 
szabályozást, egészen az 1974-es hatályos osztrák 
BTK-ig. A bűncselekmény a csatlakozott Ausztriában 
reneszánszát éli, hiszen csak 1997-ben 125 ilyen bűn
esetben kellett a hatóságoknak eljárni.

Béli Gábor tanulmánya (Strafrechtspraxis und 
Strafrechtswissenschaft in Ungarn im 18. Jahrhundert) 
az egyetlen, amely már címében is ígérte a büntetőjogi 
gyakorlat áttekintését. Bőséges latin források alapján 
vázolja a büntető igazságszolgáltatás önállóvá válásá
nak 17. századi hazai folyamatát, és ismerteti a büntető 
anyagi jog legfontosabb forrásait. Kitér a korabeli bün
tetőjog-tudományra, részletesen elemzi Huszti István és 
Bodó Mátyás műveit. Utóbbinak Jurisprudencia Crimi
nalis című alapművét a jogi szakirodalomban eddig pél
da nélküli alapossággal mutatja be.

Máthé Gábor: Verwaltungsstrafrecht oder Neben- 
strafrecht? címmel aktuális kérdésről, a közigazgatási 
büntetőjog jogági jellegéről közölt eredeti gondolato
kat. Ismerteti a kérdésre 1839 óta a német irodalomban 
született válaszokat, majd bemutatja a 19. századi állás
pontokat és a két világháború közötti felfogásokat. Ezt 
követően figyelemmel kíséri a magyar törvényhozás 
122 éves hagyományait, amelyek alapvetően a bűncse
lekmények hármas felosztására építenek. Kimutatja, 
hogy az újabb magyar szabályozás elsősorban oppor- 
tunus szempontokat, pl. a dekriminalizációt és az igaz
gatási szervek kíméletének igényét követte. A szerző 
elemzi az 1999:69. törvény meghozatalát követő elvi 
vitákat, a bírósági felülvizsgálat kérdéseit, majd ismer
teti és értékeli az Alkotmánybíróság vonatkozó dönté
sét. Ezt követi a törvényi modell elemzése, és annak 
megállapítása, hogy a szabályozás mintája a német ha
tályos törvény volt.

Mezey Barna: Strafrechtskodifikation in Ungarn im 
Jahre 1878 című tanulmánya új megközelítésben tár
gyalja a büntetőjog 19. századi összefoglalásának leg
nagyobb eredményét, a Csemegi-kódex-et, és annak 
eszmei és törvényhozási hatását. Először a hazai kodi- 
fikációs kísérletekről szól, amely során részletesen érté
keli a hazai büntetőjogi jogösszefoglalásokat. Ezt köve
tően -  friss szemlélettel, eredeti közelítéssel -  ismerteti 
Csemegi Károly szakmai életútját, bemutatja jogfelfo
gását és azokat a törvényeket, amelyek a nagy kodifiká- 
tor személyes közreműködésével születtek. A követke
ző fejezet a kodifikációról szól, amelyből megtudhat
juk, milyen viták közepette, hogyan fogadta el az or
szággyűlés a törvényt. A tanulmány a kódex értékelésé- _



vei, és regionális hatásának áttekintésével zárul.
Wolfgang Sellert (Göttingen) a tettes és áldozat kö

zötti megegyezés elvi, törvényhozásbeli és gyakorlati 
kérdéseiről értekezett. (Tater-Opfer-Ausgleich -  Ein 
altes Problem?). A szerző elsőként az áldozatvédelem 
hatályos németországi szabályozását tekinti át. ír az ez
zel összefüggő jogirodalmi vitákról, arról, hogy ettől a 
jogintézménytől ma már sokan az államhatalom bünte
tőjogi monopóliumát féltik. Ezután kerül szóba a jogtör
téneti fejlődés. Helyesen veti fel, hogy először a történe
ti valóságnak megfelelően fel kell tárni a jogintézményt, 
és csak azután kell állást foglalni annak alkalmazhatósá
gáról. Részletesen elemzi a germán-frank eljárás kom
pozicionális elemeit, majd -  főleg a Sachsenspiegelben 
meglévő -  megegyezésre vonatkozó szabályokat. A kér
désben -  úgy vélem -  konzervatív módon foglal állást, 
mert (álláspontja szerint) maffiózus világunkban ez a 
jogintézmény nagy veszélyeket rejt magában.

Révész T. Mihály: Zu theoretischen Wurzeln des 
Strafrechts am Encle des achtzehnten Jahrhunderts in 
Ungarn című előadásának írásos változatában a 18. szá
zad végének magyar büntetőjogi dogmatikájáról írt. 
Elemzi a 18. századi magyar jogi oktatást, áttekinti a 
büntetőjogi tárgyú tankönyveket. Egy művet, a kevéssé 
ismert Josef Stur latin nyelvű munkáját részletezi. Az 
egykori tankönyvszerző feltűnően modern fogalmakat 
használ, ismeri a társadalomra veszélyesség fogalmát, 
azt az elvet, hogy a büntetést szeparálni kell, lehetőleg 
csak az elkövetőt kell sújtani büntetéssel. A tankönyv
író ismeri a beszámítási képesség fogalmát és a bünte
téskiszabás terén különbséget tesz a bűncselekményi 
stádiumok között.

Angéla T. Augustin (Basel) fontos módszertani kér
déssel, a jogösszehasonlítás alkalmazásának lehetősé
gével foglalkozott a hamis eskü és hamis tanúzás törté
netének vizsgálata során (Horizontúié und Vertikaele 
Rechtsvergleichung -  Meineid und Falschaussage in 
streitigen Zivilverfahren). Ismerteti a jogösszehasonlító 
módszer szerepét általában és alkalmazza azt választott 
témája szempontjából. Ezt követően rövid dogmatikai 
elemzést végez, tisztázza, hogy milyen társadalmi és jo

gi érdekeket sért a címben említett két bűncselekmény. 
Az alapos tanulmány ezt követően történetileg vizsgál
ja a két jogintézményt, figyelemmel a kantonális sajá
tosságokra is.

Jónás Weber: (Basel): Az elektronikus monitoring 
(figyelőrendszer) svájci, kísérleti bevezetéséről érteke
zett. A házi őrizetesek kamerás megfigyelésének lehe
tősége viszonylag új, húsz évvel ezelőtt vezették be az 
USA-ban is.

Pálvölgyi Balázs: Veinverfálschung und Weingesetze 
in Ungarn című tanulmányában a borhamisítás és az el
lene folytatott állami küzdelem hazai történetét foglalta 
össze. A mű figyelemmel kíséri a 18. században megje
lent „borvédelmi” rendelkezéseket és vármegyei statú
tumokat. Részletesen elemzi az 1870-es években szüle
tett „fogyasztóvédelmi” szabályokat. A statútumok és 
központi szabályok szankcióit is összehasonlítja. A tör
vényi szabályozást követve elemzi az 1895-ben elfoga
dott, mezőgazdasági termékekre vonatkozó minőségvé
delmi törvényt, végül az 1908-ba született első hazai 
bortörvényt.

Horváth Attila a szovjetrendszerű diktatúra koncep
ciós pereiről (Konzeptionsprozesse in den Diktaturen 
des Sowjetsystems) írt. A tanulmány példákat hoz a ko
rabeli igazságtalan, és irracionálisán súlyos büntetések
re. A német jogtörténészek számára is tanulságos lehet, 
ahogyan elemzi és példákkal illusztrálja a szovjet jog
felfogást és a nyomában kialakult magyar bírósági gya
korlatot.

Ligeti Katalin: Europaisches Strafrecht -  Ansdtze dér 
Strafrechtsangleichung in dér Europaischen Union cím
mel a büntetőjogi jogharmonizáció elvi és aktuális kér
déseit vette számba. A tanulmány elemzi a közösségi jog 
és a nemzeti büntetőjog kölcsönhatását, a szuprana- 
cionális szankciókat és az uniós szervek speciális bünte
tőjogi szabályait. Szól az unión belüli korrupció-ellenes 
jogi szabályozásról. Hitelesen közvetíti a kontinentális 
és angolszász álláspontot, külön érdeme, hogy a néme
ten kívül angol nyelvű irodalmat is használ.

Stípta István

HÍREK
• Győr megyei jogú város Levéltára a Médiawawe Ala

pítvánnyal és a Xántus János Múzeummal közösen 
2004. április 29-30-án megszervezte a „Valahol Eu
rópában” című tudományos konferenciát. A tanács
kozásra egy nappal az európai csatlakozás előtt került 
sor. Ez az Európa és Magyarország történetében egy
aránt jelentős fordulat késztette arra a szervezőket, 
hogy körbejárják, több oldalról megvilágítsák a ma
gyar históriában oly sokszor lényeges szerepet játszó 
integrációs folyamatokat, így az európai keresztény

államok közösségének integrációs lépéseit Szent Ist
ván korában csak úgy, mint a mongol-tatár, a török, 
a, Habsburg, a szovjet birodalomépítés következté
ben megfogalmazott beolvasztási kísérleteit. A törté
nelem integrációs igényei a Kárpát medencében nem 
pusztán politikai következményekkel jártak, de a 
földrajzi fekvés okán nyugat-európai, keleti, és déli 
kultúrkörök hatásainak találkozópontja is e térség.

• Pécsen 2004 április 6-án került sor Baranya Megye 
Önkormányzata, a Pécsi Akadémiai Bizottság, a Ba
ranya Megyei Levéltár és az MTA Demográfiai Bi
zottságának Történeti Albizottsága szervezésében 
Kovacsics József Baranya megyei népességtörténeti
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