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54th Conference 
International Commission 

fór the History of 
Representative and 

Parliamentary Institutions

P rágában, 2004 szeptember 7-10 között tartotta 54. 
konferenciáját a képviselet és a parlamenti intéz
mények történetének nemzetközi bizottsága 

(I.C.H.R.P.I.). A konferenciát támogatta a Cseh Köztár
saság Szenátusa, a Károly Egyetem Bölcsészettudomá
nyi Kara és a prágai 
Nemzeti Múzeum, va
lamint a Cseh Tudo
mányos Akadémia 
Történettudományi In
tézete. A szokásoknak 
megfelelően a konfe
renciát vendégül is lát
ta a cseh parlament 
szenátusa, sőt a szek
cióüléseket a Szenátus 
üléstermében, az egy
kori Wallenstein-palo- 
tában szervezték, a 
ValdSetjnska utcában.
Az utóbbi időkben le
zajlott bővítéssel (a volt szovjet-zónabeli országok jog- 
történészeinek és historikusainak befogadásával) a ta
nácskozás háromnyelvűvé vált. Az angol és a francia 
mellett tanácskozási nyelvvé lett a német is. A rendezők 
tematikus szekciókba csoportosították az előadásokat. 
A plenáris üléseken a szenátus üléstermében elkülöní
tetten tárgyalták meg a résztvevők a rendi gyűlésekre 
vonatkozó egyes kérdéseket. A prágai tanácskozás lát
ványosan bizonyította, hogy az utóbbi néhány konfe
rencián az előadások és a viták hangsúlya áthelyeződött 
az új- és legújabb korra, az alapítók eredeti, kifejezetten 
rendi és történettudományi megközelítésével szemben, 
így „nyitott” a Commission elnöksége a jogtörténészek 
irányában.

Klasszikus parlament-történeti kérdésekkel foglalko
zott Jósé M Cerda (Tanácsok és tanácsadók II. Henrik 
kormányzása idején (The english parliament in the 
making: counsel, coubcils and politics int he reign of 
Henry II..) és Waclaw Uruczcak a Jagellók kora lengyel 
rendi gyűléseinek históriájával (Dicte Général de 
Royaume de Pologne á I’ époque des Jagellons). A né
met (pontosabban porosz) rendi gyűlés elemzését úgy
szintén lengyel előadó vázolta (Janusz Malek: Die 
Landstándische Verfassung und die politische Kultur in 
beiden Teilen PreuBens [Königliches PreuBen und 

.Herzogtum PreuBen] in dér frühen Neuzeit). Marie-

Laure Legay a francia képviselet jellegzetes intézmé
nyéről, a regionális kérdések funkciójáról értekezett. 
(Le despotisme des Etats privinciaux dans la Francé du 
18e siccle). Alexander Buczynski és Jirousek Bohumil 
Közép-Európa kelele felé tágította a látókört (The 
Croatian Diet during the Early Modern Age -  a Critical 
Overwiev of Croatian Parliamentary History és Die 
tschechische stándische Politik des 15-17. Jhs.). 
Pauline Croft valódi csemegével szolgált (London and 
Westminster: the Capital City and the „Eye of the 
Kingdom” int he 16th and 17th centuries) A B. és C. 
szekció területi behatárolást követett. Egyikben Valéria 
Ferrari, Maria Sofia Corciulo, Francesco Soddu és 
Sandro Guerrieri tolmácsolásában az olasz parlamenta
rizmus alakulásáról esett szó a 19-20. században 
(Parlamentarismus in Italien), a másikban az Oszt
rák-Magyar Monarchia került terítékre (Parlamen

tarismus in dér Habs- 
burger-M onarchie). 
Ebből a szekcióból hi
ányoztak a magyar elő
adók, feltehetően az 
utolsó napokban tör
tént sorozatos részvé
tel-lemondás miatt. A 
hangsúly tehát az oszt
rák és cseh szemponto
kon volt. (Franz Adl- 
gasser, Jiri Georgiev, 
Karéi Sghelle-Renata 
Veseiá, Lothar Höv- 
belt, Christian Nesh- 
wara, Stjepan Mat- 

kovic voltak az előadók). A távolmaradást azonban kor
rigálták a magyarok a D szekcióban, a 20. századi par
lamentarizmus elemzése kapcsán. Miként Kajtár István 
tette a magyar törvényhozásra vonatkoztatott kontinui
tás-diszkontinuitást elemző előadásával (Geseztgebung 
und Systemveránderungen: Ungarn in XIX-XXI. Jh.) 
Tanulságos párhuzamokkal szólt a cseh Jan Rychlík 
(Zasutpitelské orgány (parlamenty) v Komunistickém 
Cesloskovensku a jejich cinnsot (1948-1989) és a ma
gyar Szigeti Magdolna (Politische Wende an ungari- 
scher Art 1989/1990) a parlamentáris fejlődésnek az 
1989/1990. évi fordulat egybevethető elemzéséről. Iga
zi jogtörténeti „mazsola” volt Martins Estevao de 
Rezende előadása, amely mintegy paralell ábrázolása 
volt a diktatórikus berendezkedéseknek -  Latin-Ameri- 
ka tükrében (Procedures and Legitimacy: the Brazílián 
Parliamentr 1945-1988). Az E szekció a parlamentek 
szervezeti kérdéseiről szólt, a bizottságok szervezetéről, 
állandósulásáról, szabályozottságáról. Mario di Napoli 
általános nyugati kontinentális képpel indított 
(Parliamentary groups in historical perspective), Jolanta 
Choinska-Mika a brit nemzetközösség (Loacl parlia
mentary campaigns and their effectiveness int he 17th 
Century Commonwealth) John R. Young a skót parla
ment (The Scottisc parlaiment and the 1707 Treaty of 
Union), Jean Garrigues a francia harmadik köztársaság



deputációiról számolt be (Les groupes parlementaires 
du Centre aux origines de la Troissiéme République 
1870-1880). Feltételezhetően jobb híján került e szek
cióba a cseh parlamentben a szlovák jelenlétet elemző 
előadás (Matej Hanula), miként a francia politika és ok
tatás összefüggéseit taglaló értekezés. (René Grevet). 
Ebben a szekcióban mutatta be a Magyar Tudományos 
Akadémia IX. Osztálya Jogtörténeti Albizottsága és az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudo
mányi karának közös kötetét, a Nationalstaat- 
Monarchie-Mitteleuropa című tanulmánykötetet Mezey 
Barna, amelyet a magyar nemzeti csoport nevében aján
lott a konferencia résztvevőinek Figyelmébe. Ez már 
lassan tradícióvá vált: a magyar jogtörténészek a Grazi 
konferencia óta minden esztendőben a magyar joghis- 
toriát reprezentáló tanulmánykötettel jelennek meg az 
I.C.H.R.P.I. konferenciáin.

Az F szekció vegyes témákat ölelt föl: Max Weber né
zeteinek elemzésétől (Cristiana Senigaglia) Johannes 
Loheiius életrajzán át (Giinter Christ) a birodalmi egyház

felbomlásáig, 1803-1804-ben. (Rudolfin Freiin von Oer)
A tanácskozásokat szokás szerint az elnökség ülése 

követte, ahol megerősítették elnöki tisztében Prof. Dr. 
Wilhelm Braunedert, az Universitat Wien tanárát és 
megválasztották a szervezet főtitkárát Martins Estevao 
de Rezende személyében.

A szervezők kitettek magukért. A kísérő programok 
is méltóak voltak a nemzetközi seregléshez, a közel 
száz történész és jogtörténész konferenciájához. 
Regisztráció a Pálffy-palotában, nyitófogadás a Wal- 
lenstein-Gaitenben, koncert a Lobkowitz palotában, zá
róünnepség a Nemzeti Múzeumban, vacsora sétahajón, 
a Moldván. így lehet egy város szépségeit egy tudomá
nyos konferencia keretébe illeszteni. Illő megemlíteni a 
fő szervezők és felelősök nevét: Marcella Rossováét, a 
csehszlovák tudományos akadémia történettudományi 
intézetének főmunkatársáét és Milán Hiavackaét, a Ká
roly Egyetem Bölcsészettudományi karának docenséé!. 
Kiváló munkát végeztek.
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Bonnban. az egykori választófejedelmi rezidenciá
ban, a jelenlegi egyetem főépületében, a Német 
Szövetségi Köztársaság és az Olasz Köztársaság 

elnökeinek védnöksége mellett rendezték 2004. szep
tember 12 és 17. között a német és a németül tudó jog- 
történészek kétévente megrendezésre kerülő sereg
szemléjét. A résztvevők hivatalosan kibocsátott lajstro
ma szerint a világ számos országából 288 joghistorikus 
vett részt az előadásokon és a tudományos vitákban. A 
német és osztrák tudósok mellett értelemszerűen sokan 
érkeztek Svájcból, Hollandiából és a skandináv álla
mokból (Dániából, Svédországból. Finnországból). Fel
tehetően a konferencia egyik fő témájának számító 
Code Civil miatt jöttek franciák, belgák, olaszok és spa
nyolok. Feltűnően 
nagy létszámmal kép
viseltették magukat a 
japánok, de részt vet
tek a tanácskozásokon 
brit és amerikai kuta
tók is. A korábban 
erős résztvevőnek szá
mító kelet-közép eu
rópai országok a meg
előző Rechtshistori- 
kertagokhoz viszonyí
tottan kevesen jöttek 
el, de regisztráltatták 
magukat cseh, len
gyel, horvát, szlovén, 
és természetesen magyar jogtörténészek. Magyarország 
képviseletében négy egyetem kutatói és tanárai érkez
tek Bonnba: az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
(Mezey Barna egyetemi tanár), a Közgazdaságtudomá
nyi és Államigazgatási Egyetemből lett Corvinus Egye
tem (Máthé Gábor egyetemi docens), a Pázmány Péter

35. Deutscher 
Rech tsh istori kertag
Katolikus Egyetem (Nadja el Behieri egyetemi docens, 
Zlinszky János professzor emeritus) és a Szegedi Tudo
mányegyetem (Jakab Éva, Balogh Elemér, Blazovich 
László és Ruszoly József egyetemi tanárok). A magyar 
jogtörténet-és kánonjog-tudomány tekintélyét dicséri, 
hogy két plenáris előadást is magyar tudós tarthatott: 
Jakab Éva egyetemi tanár (Vertragsformulare im 
Imperium Romanum) és Erdő Péter profeszszor, eszter
gomi érsek (Die Forschung des Kanonischen recht: ein

Dialóg zwischen Theo- 
logie und Rechtsgesch- 
ichte).

Az idei Rechtshis- 
torikertag fő motívuma 
a Code civil jubileuma 
volt, ennek szentelték 
az első szekció előadá
sait (Die Tradition des 
Code civil) és a bonni 
tartományi bíróság ün
nepi tanácskozását 
(Festveranstalung zum 
Jubileum des Code Ci
vil; „Was können wir 
heute von dér Gesc- 

hichte des Code Napolen lernen?”[Jean Louis Hal-
périnj). Feltehetően ennek köszönhető, hogy a mostani
konferencia túlnyomó többségében római jogi és ká
nonjogi témákkal, illetve a római jog („Römisches 
Privatrecht dér Antiké,” Römisches Recht seit dér
Spátantike” és kánonjog („Kanonistische Fór-__
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