
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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lexikonjának bemutatására. A könyvbemutató kap
csán előadói konferenciát is rendeztek. Font Márta a 
nemrégiben elhunyt szerzőre emlékezett és életpályá
ját méltatta. Hoóz István a lexikon és a nemzetiségi 
struktúra Baranya megyei átalakulásának kapcsolatá
ról szólt. T. Mérey Klára a gazdaságtörténész szemé
vel értékelte a Baranya megyei helytörténeti lexikont. 
Kováts Zoltán az ormánsági községek összefoglaló 
áttekintésére kerített sort, különös tekintettel a nép
mozgalomra. Kigyósi Attila a lexikon előzményeiről 
szólt a munkatárs „szemével,” Odor Imre a kutatás 
kezdeteiről beszélt. Zárszót Blazovich László, az albi
zottság társelnöke mondott.

*
• Molnár Imre professzor munkássága előtt tisztelgett 

2004 március 5-6-án a magyar római jogász és jog- 
történész társadalom. A római büntetőjog és hatása 
az európai jogtörténetre címmel tartott jogtörténeti 
konferencia a Szegedi Tudományegyetem Római jo 
gi tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia 
SZAB Jogi Bizottsága szervezésében az MTA Szege
di Akadémiai Bizottságának székházában lelt otthon
ra. Molnár Imre munkásságát Ruszoly József ismer
tette (Pályatársam Molnár Imre professzor címmel), 
majd egymást követték az ország római jogász műhe
lyeinek előadói. így Zlinszky János (Egyenlő eljárás 
és az esélyegyenlőség gyökerei a római jogban), Be
nedek Ferenc (Társtettesség és részesség a római jog
ban), Péter Orsolya (Quae corpore quaestum facit”- 
Ia prostituzione in Roma antica), Pókecz-Kovács At
tila (A váll lakozáshoz kapcsolódó bűncselekmények 
a köztársaságkori Rómában. A Castor-templom 
ügye). Szabó Béla (Az erdélyi szászok büntetőjogá
nak sajátosságai és a római jogi hatások a germán né
pek korai szokásjogában). Besenyő András (Die 
Koerzitions -  und Jurisdiktionsgewalt dér römischen 
Imperiumtrager und das sog., „ius gladii”); Sáry Pál 
(A keresztre feszítés alkalmazása a Római Biroda
lomban); Gedeon Magdolna (A cirkuszi játékok bün
tetőjogi vonatkozásai az antik Rómában); Nadja el 
Beheiri (A római cenzorok erkölcsfelügyelete); 
Bajánházy István (A crimenek Liviusnál); Orosz Gá
bor (Jogos védelem a római büntetőjogban). A jog- 
történészek előadásai is kapcsolódtak a római jogi 
előzményekhez, mint Babják Ildikó (A büntető igaz
ságszolgáltatás sajátosságai); Homoki Nagy Mária 
(Magánjogi tiltott scelekmények a 18. században); 
Balogh Elemér (Régi-új elvek a reformkori magyar 
büntetőjogban); Varga Győző (Ami a jogtörténet ok
tatásából többnyire kimaradj]) előadásai. Az ünne
pelt, Molnár Imre professzor A római büntetőjog 
alapelvei tartott előadást.

• 2004. április 21-én a Magyar Tudományos Akadémia 
székházában folytatódott a Magyar Történelmi Tár
sulat 2003-2004. évi előadássorozata Múltunk kriti
kus kérdéseiről. A nyolcadik vitaesten Pritz Pál szólt 
A nagyhatalmak és Magyarország a két világháború

Jog
között címmel a magyar külpolitikai helyzetről. Elnö
költ és a vitát vezette Kosáry Domokos, a társulat el
nöke. [vö. www.mult-kor.hul

*

• A Politikatörténeti Alapítvány rendezésében 2004 
április 14-én került sor Bayer József e lőadására a szo
ciáldemokrácia és a globalizáció címmel. Fölkért 
hozzászóló Galló Béla volt. A rendezvényt az Elő
adások a magyar szociáldemokrácia útkereséséről so
rozat keretében hirdették meg.

• A Szemere Bertalan Magyar rednvédelem-történeti 
Tudományos Társaság Rendőrségtörténeti Szakosz
tálya, a Rendőrség Tudományos Tanács és a Rendőr 
Kulturális és Hagyományőrző Egyesület a rendőrség 
napja alkalmából „Identitástudat” címmel rendezett 
konferenciát. A tanácskozás alkalmával számos 
olyan előadás hangzott el, amely jogtörténeti vonat
kozású, mint példának okáért a Magyar útlevéltörté
net (Nagy György); A magyar királyi határrendőrség 
(Parádi Jóüzsef); A fővárosi rendőrség története (Sas 
Ferenc).

• A Német Köztársaság Első osztályú Érdemkeresztjé
vel tüntették ki Dr. Peeter Jarveleidet, a tallini Észa
ki-Egyetem államjogász professzorát. Az elismerést 
Észtország német nagykövete, Jiirgen Dröge adta át 
2004. március 4-én. A magyar-észt kapcsolatok fej
lesztésén is fáradozó dr. Peeter Jervelaid professzor
ként dolgozik Tartuban és Tallinban, emellett az észt 
Igazságügy Minisztérium tanácsadójaként a német és 
az észt jogászok közötti tudományos kapcsolatok ki
építésén fáradozik. Felhívta a figyelmet a több száz 
éves kulturális kapcsolat jelentőségére Észtország és 
Németország között, amelyet a jövőben is tovább kí
ván fejleszteni.

• 2004. május 13-án tartotta meg díszdoktori előadását 
Hans Hoyer professzor az ELTE Állam-és Jogtudo
mányi Karán „Das Grundbuch dér ehemals habsbur- 
gischen Lcinder; Entwicklung, Eigenart undZukunft"
Prof. Hoyer avatására és a professor honoris causa 
cím elnyerését igazoló okirat átadására másnap, 14- 
én, a Pázmány nap ünnepségei során került sor.

• Dr. Günter Jerouschek a Jénai Egyetem Jogi Karának 
professzora 2004. április 1-én és 2-án „Bevezetés a 
német büntetőjog- és büntetőeljárásjog történetébe” 
címmel tartott kétnapos szemináriumi előadást az 
ELTE ÁJK Eckhart-szemináriumában.

• 2004. május 13-án Dr. Christian Stadler a Bécsi 
Egyetem Jogfilozófiai Intézetének professzora „Az 
Európai jogi kultúra perspektívái” címmel adott elő 
az ELTE AJK Kari Tanácstermében. Előadásában a 
jogi kultúra európai integrációs folyamatban és az eu
rópai szintű tudományos együttműködésében játszott 
szerepével foglalkozott.
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Jog_________
• Dr. Wilhelm Brauneder a Bécsi Egyetem Osztrák és 

Európai Jogtörténeti Intézetének professzora 2004. 
április 22-én és 23-án „Az osztrák-magyar kiegyezés 
1867-ben” címmel tartott kétnapos szemináriumi 
foglalkozást az ELTE Állam- és jogtudományi Kará
nak hallgatói számára.

• Dr. Peter Christian Müller-Graff a Heidelbergi Egye
tem Jogi Karának dékánja 2004. május 3-án a profes- 
sor honoris causa előadássorozat keretében adott elő 
„Egy új európai alkotmányszerződés” címmel az EL
TE AJK Kari Tanácstermében.

E SZAMUNK SZERZŐI:
Bakonyi Péter, jogi előadó, PhD-hallgató, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék; Föglein Gizella, CSc, egyetemi docens, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék; Hamza Gábor, DSc, 
tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Római Jogi 
Tanszék; Izsák Lajos, DSc, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcészettudományi Kar Új- és 
Jelenkori Magyar Történeti Tanszék; Koltay András, ösztöndíjas PhD-hallgató, Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar; Koncz Ibolya Katalin, egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék; Korsósné Delacasse Krisztina, egyetemi tanársegéd. Pécsi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék; Magyar Attila István, ösztöndíjas Phd- 
hallgató; Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar; Jogtörténeti Tanszék; Máthé Gábor, 
CSc, tanszékvezető egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 
Jogtörténeti Tanszék; Mezey Barna, CSc tanszékvezető, egyetemi tanár, Budapest, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék; Nánási László, főü
gyész. Bács-Kiskun Megyei Főügyészség; Nótári Tamás, egyetemi adjunktus, Károli Gáspár Református Egyetem, 
Állam- és Jogtudományi Kar, Római Jogi Tanszék; Pandula Attila, CSc, egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem-segédtudományai Tanszék; Rácz Barnabás, egyetemi 
tanár, Eastern Michigan University; Stipta István, CSc, egyetemi tanár. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar, Jogtörténeti Tanszék; Szendrei Géza, ny. ügyész, meghívott előadó, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék; Szuromi Szabolcs Anzelm CSc, egyetemi 
tanár. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar; Kánonjogi Intézet; Völgyesi Levente, 
egyetemi tanársegéd, Budapest, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Állam- 
és Jogtörténeti Tanszék

Tisztelt Szerzőink!

A Jogtörténeti Szemle Szerkesztőbizottsága a szoros szerkesztési határidőre tekintettel kéri, hogy a szerkesztés és a 
nyomdai előállítás megkönnyítése érdekében írásaikat e-mailen két címre (katat@axelero.hu; 
agihorvath@ajk.elte.hu) küldjék meg WORD 6 formában. Kérjük, hogy a szerzők nevük feltüntetése mellett 
közöljék beosztásuk és munkahelyük pontos és teljes megnevezését is!
A szerkesztőség legfeljebb 1 íves (40 000 n) tanulmányokat fogad cl!
Kérjük szíveskedjenek a következő jegyzetelési előírásokat figyelembe venni:

Nem lábjegyzetet, hanem végjegyzetet kér a Szerkesztőség.
Az irodalomban közölt szerző(k) teljes nevét (a vezetéknevet versallal, nagybetűvel) kérjük feltüntetni, 
ugyanez vonatkozik az idézett mü címére is.
A megjelenés helyét (rövidítés nélkül), évét, oldalszámát, kiadóját, ha folyóirat, annak címét, évfolyamát, 
számát, megjelenési évét zárójelben kell megadni.
Az oldalszámot a magyaros „o” helyett „p” (pagina) jelzéssel kérjük ellátni.
A rövid kötőjel (-) helyett hosszú kötőjelet (-) használjanak az oldalszámok közötti megjelölésre.
A már említett müvek jelzése: vezetéknév + im. + oldalszám
Kérjük, hogy hosszú kötőjelet (-) használjanak a születési, halálozási évszámok között is!

Az illusztrációkat digitális (min. 300 pixel/inch, 300 dpi ) formában c-mailcn a fent megadott címekre két példány
ban vagy fénykép (nem fénymásolat) formájában postán kérjük megküldeni!

Köszönettel a Szerkesztőbizottság
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