
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.

- B -

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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schungen”) magánjogra gyakorolt hatásá
val foglalkozott („Politisches und eigen- 
tumrechtliches Staatsdenken” és „Sachsen- 
spiegel und gelehrtes Recht.” Kivételesnek 
számított annak a szekciónak néhány elő
adása, amely „a bonni köztársaság” alkotmányjogát és 
közigazgatását (Christoph Schönberger, Ulrich Her- 
bert), illetve a büntetőjog és büntető eljárási jognak az 
alaptörvénnyel összefüggő kérdéseit vizsgálta (Lothar 
Kuhlen). A magánjogi túlsúly mellett üdítő kivételnek 
számított néhány közjogi, illetve büntetőjogi előadás. A 
hazai előadókat illetően talán nem túl merész az állítás, 
hogy a „nagyágyúk" inkább a szekcióvezetésben buk
kantak fel, mint az előadók között (Michael Stolleis, 
Dietmar Willoweit, Karl-Heinz Ziegler, Detlef Liebs). 
A konferencia egyben bizonyos generációváltás üzene
tét is hordozta, ami a régi Rechtshistorikertag-járóknak 
fel is tűnhetett: sokan maradtak távol a tanácskozástól 
az ismert vezető jogtörténészek közül. Lehet persze, 
hogy ez a magánjogi orientáltságú témaválasztással is 
kapcsolatban állott. Üdítő ötlet volt a konferencia során 
a fiatal jogtörténészek estje.

A tudományos konferenciát kísérő rendezvények iz
galmas kiegészítői voltak a tanácskozásoknak. Az egye
tem rektorának és a jogi kar dékánjának ünnepélyes
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megnyitója Wolfram Hogrebe Fes- 
vortragjával („Mantik und Recht”) folytató
dott. Fogadás az Altes Rathausban, Prof. 
Wolfgang Bretschneider orgonakoncertje és 
a Beethoven-ház kamara-zenetermében ren

dezett koncert és végül az eifeli kirándulás (Bad 
Münstereifel, Kloster Steinfeld, SchloB Bürresheim, 
Maria Laach).

Külön eseménye volt a konferenciának a néhány nap 
múlva kezdődő Deutsche Juristentag tiszteletére a 
Stadtarchiv és a Stadthistorsiche Bibliothek Bonn ki
adásában megjelentetett tanulmánykötet („Statten des 
Rechts in Bonn”). A konferenciával egy időben a legje
lentősebb német könyvkiadók jogtörténeti műveikből 
könyvárusítást tartottak, bemutatva újdonságaikat, me
lyekből nem keveset a jelenlevők jegyeztek.

A rendezők és szervezők, így Prof. Dr. Rolf Knütel, 
(Institut für Römisches Recht und Vergleichende 
Rechtsgeschichte), Prof. Dr. Wilhelm Rütten és Prof. 
Dr. Matthias Schmoeckel (Institut für Deutsche und 
Rheinische Rechtsgeschicte) mindent megtettek annak 
érdekében, hogy a közel háromszáz résztvevő jól érez
ze magát Németország egykori fővárosában, és valódi 
tudományos élményekkel térhessen haza.
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A szerző nem 
kisebb fel
adatra vállal

kozott kötetével, 
mint pótolni a ma
gyar történettudo
mány egyik nagy hi- 
átusát, ugyanis Ti
sza Kálmánról és 
kormányzati rend
szeréről eddig nem 
született modern, át
fogó monográfia.
M eggyőződésem  
szerint ennek első
sorban a levéltári 
források hatalmas -  
bár legalább ennyire kiegyensúlyozatlan -  tömege az 
oka, aminek a feltárása egy személy számára gyakorla
tilag lehetetlen vállalkozás. Ezen a problémán Kozári 
Mónika sem tudott felülemelkedni. Nem törekedhetett 
teljességre, az elsődleges források közül mindenekelőtt

Tisza Kálmán levelezését, Ghyczy Kálmán naplóját és 
a minisztertanácsi jegyzőkönyveket hasznosította.

A monográfia műfaji meghatározása nem egyszerű 
feladat. A szerző jól láthatóan Tisza szerepének tisztá
zását tekintette elsődleges feladatának, de ezt gyakran 
inkább a korszak történetének, a vitás kérdéseknek az 
elemzésével helyettesíti, egy-egy esetben vállalt fel
adatának rovására is. Gergely András közelmúltban 
megjelent recenziójában nem véletlenül illette a kötetet 
a „jeles biográfia és kitűnő korszak-monográfia” jel
zőkkel.

A könyv terjedelmének kb. a felét Tisza pályakezde
te és ellenzéki politikusi tevékenysége bemutatásának 
szenteli a szerző. Részletesen elemezte az 1861-es or
szággyűlésen, a kiegyezési tárgyalásokon és általában a 
Balközép vezetőjeként betöltött szerepét. Miniszterel
nökségének éveiből, jogtörténeti szempontból „A köz- 
igazgatás átszervezése” és különösen „A miniszterta
nács” c. fejezeteket kell kiemelnünk, utóbbinál is első
sorban törvényelőkészítő szerepének vizsgálatát. A kor
mányfői működés rendkívül alapos elemzésével szem
ben némi hiányérzetet kelthet az életének utolsó évtize
déről írott rövid fejezet, bár kétségtelen, hogy források 
hiányában talán ennek megírása lehetett a legnehezebb 
feladat.

Összességében a monográfia nemcsak a korszak 
egyik legfontosabb személyiségének további vizsgála
tában, hanem idővel a dualizmus időszakának megérté
sében is megkerülhetetlen kötetté válik.

Csapó Csaba


