
Jog
gyermek expositióját, vagyis kitételét a XII táblás tör
vény nem csupán lehetővé teszi, hanem voltaképpen 
meg is követeli. A kitett gyermek jogállásával Plautus 
és Terentius egyes darabjai is foglalkoznak, valamint fi
gyelemre méltó Iustinianus császárnak 529-ből szárma
zó rendelkezése, mely szerint a kitett gyermek származ
zék akármilyen statusból, nem süllyeszthető sem 
colonus-, sem rabszolgasorba.

A Numen és numinozitás -  a római tekintélyfogalom 
vallási aspektusai című tanulmány római jogi és vallás- 
történeti tárgyú kérdéseket dolgoz fel. Bemutatásra ke
rül a numen szó etimológiája, továbbá jelentéstartalmai. 
Elemzésre kerül a triumphus, valamint a fiamén Dialis 
funkciója. Hangsúlyozandó a szerző által is támogatott 
azon álláspont, mely szerint a római vallási és állami 
élet a triumphus pontos jelentésének és funkciójának is
merete nélkül vélhetőleg meg sem érthető. A szerző ki
emeli, hogy a numen Augusti az istenséget sajátosan 
megjelenítő, karizmatikus vezetőt jelenti, mely -  állás
pontom szerint -  bizonyos vonatkozásban a weberi ka
rizmatikus legitim uralmi forma egy korai megjelenése
ként is felfogható.

A Conversio Bagoariorum et Carantanorum című 
mű a hivatkozott forrás jegyzetekkel ellátott fordítása, 
melyet a könyv előszavát író Szádeczky-Kardoss Samu 
professzor útmutatásaival segített. A fordítás tárgyát ké
pező mű 870 -  871 körül keletkezett, és a művel 
Adalwinus érsek igazolni, illetve igazoltatni kívánta 
Salzburgnak a Karantániában és Pannónia Inferiorban 
folytatott missziós munkájának és ebből eredő iurisclic- 
tiójának jogos voltát.

A Megjegyzések a Conversio Bagoariorum et 
Carantanorum avar vonatkozású fejezeteihez című írás 
nagyon szorosan kapcsolódik az előbbiekben ismerte
tett fordításhoz. A munka a Conversio keletkezéséről, 
szerzőjéről és koráról szól, majd részletesen elemzi az 
avar vonatkozású fejezeteket a rendelkezésre álló forrá

sok alapján, nagy hangsúlyt fektetve Nagy Károlynak 
az avarok elleni hadjáratainak motivációira.

Az Aeneas Sylvius Piccolomini szónoki művészete cí
mű tanulmány Aeneas Sylvius Piccolomininek 1454- 
ben, a frankfurti fejedelmi gyűlésen elmondott, Kons
tantinápoly pusztulásáról és a törökök ellen indítandó 
háborúról szóló beszédéhez fűz filológiai megjegyzése
ket. A mű elemzi az oratio szerkezetét, áttekinti a be
széd bizonyos szöveghelyeit a trópusok és a figurák te
kintetében. A szerző figyelmet fordít arra is, hogy a be
szédben a török uralkodó, továbbá Mohamed próféta 
milyen módon kerül jellemzésre.

Bár jelen ismertetés egyáltalán nem törekedhetett a 
teljességre, de talán érzékeltetni tudta a tanulmánykö
tetben szereplő témák sokrétűségét, mely a szerző tág 
érdeklődési körén kívül alapos felkészültségét és nyelvi 
tájékozottságát is alátámasztja. A szakmai ismeret- 
anyagnak az olvasó által történő feldolgozását a szerző 
olvasmányos stílusa jelentős mértékben megkönnyíti. 
Nótári Tamás tanulmánykötetét haszonnal tudják for
gatni a római jog, illetve az egyetemes jogtörténet kuta
tói, de bizonnyal tarthat számot a történészek, a klasszi
ka-filológusok, valamint az antikvitás iránt érdeklődő 
szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is.
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A Magyar 
Országos Levéltár 
kiadványpolitikája 
az utóbbi években

A  Magyar Országos Levéltár a korábban kialakult 
hagyományainak megfelelően évek óta magas 
színvonalon folytatja az őrizetében lévő pótolha

tatlan történeti források, a levéltári anyag megismerését 
vagy használatát elősegítő különböző forráskiadvány
ok, segédletek, oktatási kézikönyvek színvonalas össze
állítását és kiadását. Az intézmény mint az ország első 
számú, nemzeti levéltára ezzel voltaképpen egyik na
gyon fontos, ám keveset méltatott alapfeladatának tesz 
eleget. Az őrzött iratanyag ismerete nélkül ugyanis gya- 

72

korlatilag lehetetlen Magyarország történetének bár
mely szakaszával kapcsolatos komoly történeti munka 
megírása. Ezt igazolja egyebek mellett a MOL-ban 
évente -  visszatérően -  megforduló kutató és elemző 
történészek, egyetemi oktatók magas száma is. A forrá
sok között azonban számos olyan található, amellyel 
kapcsolatban jóval szélesebb a tudományos kutatói 
igény, semhogy minden érdeklődő kézbe vehesse az 
eredeti dokumentumokat. Az ilyen, szélesebb körű ér
deklődést kiváltó forráscsoportokat a MÓL -  az anyagi 
lehetőségek függvényében -  hosszabb ideje forráskiad
ványok formájában igyekszik közzétenni. Ezt a jól kita
posott ösvényt jelzik azok a kiadványsorozatok, ame
lyekről -  részben, az utóbbi évekre összpontosítva -  
alább részletesen is szót ejtünk. Emellett a kor kihívása
inak megfelelően, a Magyar Országos Levéltár az utób
bi években új utak keresésével is igyekezett színesíteni 
kiadványai listáját, követve a modem kor szabta igé
nyek és elvárások által felállított követelményeket. Ez
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utóbbi munkálatok sorában feltétlenül említésre méltó, 
hogy számottevő haladást ért el az intézmény a digitális 
kiadás terén. így pl. a Mohács előtti középkori okleve
lek immár több mint egy évtizede folyó számítógépes 
feldolgozásában jelentős fordulatot hozott a MÓL Dip
lomatikai levéltárán és Diplomatikai filmtárán (azaz 
összefoglalóan: a középkori oklevél-gyűjteményén) 
alapuló adatbázis közreadása még 1999-ben. Az osztat
lan sikert jelzi, hogy ez a CD-ROM azóta ismét napvi
lágot látott újabb, bővített kiadásban is -  ám ez csupán 
egy példa a sok közül, amint az alábbiakból is kiderül.

A hagyományos kiadványok terén azonban ugyan
csak számottevő eredményeket ért el a Magyar Országos 
Levéltár. 2003-ban Deák Ferenc születésének 200. év
fordulója, a Deák Ferenc-emlékév jegyében tette közzé 
a MÓL Katona Csaba szerkesztésében a Száz levél Deák 
Ferenctől, 1850-1875 c. kötetet, amely a „haza bölcse” 
eddig többnyire kiadatlan leveleit tartalmazza. Ehhez 
kapcsolódóan Deák Ferenc életművének jobb megisme
rését teszi lehetővé a MÓL által a bicentenáriumra ren
dezett Deák-kiállítás Bubik Veronika által tervezett. 
Nyulásziné Straub Éva szerkesztésében készült repre
zentatív katalógusa, amely mind küllemében, mind tar
talmában önálló kiadványként is megállja a helyét.

Mint fentebbiek is jelzik, a Magyar Országos Levél
tár kiemelt figyelmet fordít az évfordulókra, az olyan 
eseményekre, amelyek kiemelt érdeklődésre tarthatnak 
számot. E gondolat jegyében született meg két másik 
kötet is: Az Emlékezz! c. munka, amely a magyarorszá
gi zsidóság üldöztetésének válogatott dokumentumai
ból tett közzé válogatást Hiller István, a nemzeti kultu
rális örökség akkori minisztere előszavával, valamint a 
Halász Hajnal. Katona Csaba és Ólmosi Zoltán által 
szerkesztette dokumentumkötet, amely Rákóczi Ferenc 
1906. évi kassai újratemetéséhez kötődő leglényege
sebb iratokat tartalmazza, számos korabeli, dokumen
tumértékű fénykép kíséretében.

Ugyancsak kellő súlyt kap a MÓL kiadványpoli
tikájában a középkori írott forrásanyag közzé tétele. Ezt 
az utóbbi években két olyan kötet megjelenése fémje
lezte, amelyek mérföldkövei a hazai mediavisztikának. 
Ennek megfelelően az intézmény tudományos hírnevé
nek erősítéséhez jelentősen hozzájárult a Zsigmondkori 
okmánytár kiadása, amelynek immár a nyolcadik köte
te jelent meg Borsa Iván és C. Tóth Norbert értő gondo
zásában. Hasonló jelentőséggel bír a Jakó Zsigmond ál
tal jegyzett Erdélyi okmánytár második kötetének meg
jelentetése: a több mint egy évtizede, még az Akadémia 
kiadásában napvilágot látott első kötet óta nem csak a 
szakma, de az érdeklődő közvélemény is régóta várta a 
kolozsvári professzor rendkívüli fontosságú munkájá
nak újabb kötetét.

Különös érdeklődésre tarthat számot a jogtörténettel 
foglalkozók körében az ELTE ÁJTK-val közösen ki
adott kötet. A Tóth Béla szerkesztésében, valamint Ér
szegi Géza, Dóka Klára és Soós László válogatásában 
megjelent forrásgyűjtemény (Magyarország századai. 
Válogatás ezer év dokumentumaiból 1000-1956) a ma
gyar jog legfontosabb forrásait gyűjtötte csokorba.

Ugyancsak a jogtörténet iránt érdeklődők számára bír 
rendkívüli jelentőséggel az a kiadvány, amely idén je
lent meg Törvényalkotás az Erdélyi Fejedelemségben 
címmel. Trócsányi Zsolt kézirathagyatékát Mezey Bar
na és Tóth Béla szerkesztésében a Gondolat Kiadó je
lentette meg az ELTE AJTK és a MÓL közös gondozá
sában.

Napjainkban mind nagyobb érdeklődésre tan számot 
az 1945 utáni magyar történelem, A MÓL vezetése ezt 
érzékelve, sorra jelentette meg az 1945 utáni miniszter- 
tanácsi jegyzőkönyveket. E sorozat legújabb darabja
ként idén jelent meg Szűcs László szerkesztésében a 
Nagy Ferenc első kormányának minisztertanácsi jegy
zőkönyvei c. kötet. A történész szakma régóta várako
zással tekintett a megjelenés elé, így a MÓL ezúttal is 
széles körben létező igénynek tett eleget újabb forrás
kötetének közreadásával.

Mivel a MÓL fiatal dolgozói közül mind többen 
szerzik meg a PhD-fokozatot, az intézmény arra is vál
lalkozott. hogy e kollégák doktori disszertációit is köz
zé tegye a Gondolat Kiadóval társulva. Az első két mo
nográfia (Kulcsár Krisztina: II. József utazásai Magyar- 
országon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bán
ságban, 1768-1773\ ill. Németh István: Várospolitika 
és gazdaságpolitika a 16-17. századi Magyarországon) 
a múlt év folyamán látott napvilágot.

A Magyar Országos Levéltár úttörő vállalkozása volt 
a 2001 őszén útjára indított, a levéltáros szakmában 
unikális jellegű elektronikus forrásközlő folyóirat, az 
ArchivNet (elérhetősége: www.archivnet.hu). Ez az 
internetes folyóirat kéthavonta jelenik meg, értő beve
zetőkkel ellátva az ott közzé tett 20. századi forrásokat: 
a lap elismertségét jelzi, hogy számos hagyományos 
formában publikált szaktanulmány hivatkozik rá jegy
zetben, csakúgy, mint az a tény, hogy mind több neves 
szakember választja a publikálásnak ezt a formáját, nem 
csupán a MOL-on belül, hanem más intézményekből is.

Az utóbbi éveket markánsan fémjelzik azok a 
CD-ROM-ok is, amelyek szintén széleskörű érdeklő
désre tarthatnak számot. E modern adathordozó mindin
kább népszerű a felhasználó kutatók körében, ezért a 
MÓL ebben a formában tette közkinccsé pl. az MSzMP 
1956-1989 közötti jegyzőkönyveit, valamint az 1867 és 
1944 közötti minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi 
pontjait is. A két legutóbb CD-ROM-on hozzáférhető 
kiadvány pedig elsősorban a családfakutatók számára 
nyújt fogódzót (ám a tudományos kutatást is nagymér
tékben segíti): az Urbáriumok és összeírások a Magyar 
Országos Levéltárban, és az 1715. évi országos össze
írás névanyagát tartalmazó lemez.

A nagyközönséghez szólnak elsősorban azok a repre
zentatív kötetek, amelyek a Magyar Országos Levéltá
rat szeretnék elsősorban bemutatni. Ilyen pl. az Érszegi 
Géza által szerkesztett Sigilla region -  reges sigillorum 
c. kötet, amely a középkori magyar uralkodók pecsétje
it mutatja be; a kiadvány sikerét kellőképp érzékelteti, 
hogy az német és angol nyelven is megjelent. Ugyan
csak Érszegi Géza nevéhez fűződik -  a szintén több 
nyelven kiadott -  kötet, amely a neves fotóművész.

http://www.archivnet.hu
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Szelényi Károly fotóival mutatja be a Magyar Országos 
Levéltárnak a budai várban található főépületét 
(Archívum regni -  Regnum archivi). Ide sorolható to
vábbá az a háromnyelvű kiadvány, amely számos színes 
illusztrációval ékesítve az intézmény történetén kívül az 
ott őrzött iratokról is átfogó tájékoztatást ad: The 
National Archives o f  Hungary — Das Ungarische 
Staatsarchiv -  Les Archives Nationales ele Hongrie.

Végezetül nem hagyható említés nélkül, hogy a 
MÓL -  ugyancsak a jó értelemben vett népszerűsítés, 
illetve a korszerű adathordozók iránti elkötelezettség je
gyében -  két videókazettát is megjelentetett Pecsétek a 
középkori Magyarországon, valamint Kéziratos térké
pek a Magyar Országos Levéltárból címmel.

Összességében elmondható, hogy a MÓL az utóbbi 
években intenzív és változatos kiadványpolitikát folyta

tott és folytat. Azonban az, hogy az eredményes kiad
ványpolitika lendülete nem fog megtörni, elsődlegesen 
anyagi viszonyok függvénye: a levéltár kizárólag saját 
költségvetéséből képtelen lenne kiadni az intézmény 
rangjához méltó kiadványokat. Középkori oklevelekkel 
foglalkozó történészek és levéltárosok ünnepi kötettel 
köszöntötték Érszegi Géza akadémikust 60. születés
napja alkalmából. A Magyar Országos Levéltár szándé
ka szerint a továbbiakban is követni kívánja az eddigi 
irányvonalat, azt bizonyítják a már most folyamatban 
lévő újabb munkálatok, amelyek közül e helyt csupán 
egyet említenénk: a fennállása 250. évfordulóját jövőre 
ünneplő intézmény az elmúlt két és fél évszázad törté
netéről is önálló kötetet fog megjelentetni Lakos János 
szerkesztésében.

Katona Csaba

Kaspar Hauser, 
Európa gyermeke

2005. július 9-én a rothenburgi magyar-német büntető
jog-történeti konferencia lezárásaként a résztvevők el
látogattak a közeli városban, Ansbachban található 
Kaspar Hauser-Múzeumba. Az, hogy ennek a nálunk 
kevéssé ismert, rejté
lyes embernek egy 
egész múzeumot 
szenteltek, mutatja, 
hogy a német nyelv- 
területeken igen 
nagy népszerűség
nek örvend. A múze
umot bejárva a kö
vetkező történettel 
szeretnénk olvasóin
kat megismertetni:

Kaspar Hauserl 
1828. május 26-án,
Pünkösdhétfőn látták 
először a nürnbergi 
Unschlittplatzon. A 
körülbelül tizenhat éves fiatalember nagyon bizonytala
nul mozgott, csak botladozott, a neki feltett kérdésekre 
alig érthetően csak annyit válaszolt: nem tudom. Amikor 
papírt és tollat adtak a kezébe, és a nevét kérdezték ő ezt 
írta le: caspar hauser. A máig megoldatlan rejtély ezzel 
kezdetét vette.

A talány megfejtéséhez egyetlen kiindulópont egy le
vél volt, melyet az akkor Nümbergben állomásozó 
könnyűlovas ezred lovasosztag-parancsnokának, von 
Wessenignek címeztek. Von Wessenig nem tudott mit 
kezdeni a lelenccel, úgyhogy Kaspar Hauser első ismert 
szállása a nürnbergi vár fogdája, a Luginsland egyik cel
lája lett. Július közepéig bezárva tartották, többször ki
hallgatták, és számtalanszor mint látványosságot „állí

tották ki.” A rendőrség igen beható vizsgálata után arra 
a következtetésre jutott, hogy egyrészt ezt az esetet egy 
igen összetett bűncselekményként kell kezelniük, más
részt pedig hogy Kaspar Hauser gyermekkorának nagy 
részét az emberektől, a társadalomtól elválasztva, fog
ságban töltötte. A nála talált levelet a korabeli szakem
berek hamisítványnak tekintették. Kaspar Hauser, aki 
igencsak nehézkesen beszélt, nem tudott magáról sem
mit mondani az általa gyakran ismételt mondaton kívül:

„Olyan lovas akarok 
lenni, mint az apám.” 
Miután Binder pol
gármester nyilvános
ságra hozta ezt az 
egyedülálló esetet, 
Kaspar Hauser egy 
Georg Friedrich Da- 
umer nevű tanítóhoz 
került, aki nevelte, és 
felkészítette őt a tár
sadalomba való visz- 
szailleszkedésre.

Hamarosan elter
jedt a híre, hogy 
Kaspar Hauser a 
badeni-ház hercege 

lehet, és hogy egyesek azon munkálkodnak, hogy a trón
ra való útját szabaddá tegyék. 1829. október 17-én a 
Daumer-ház előtt támadás érte Kaspar Hausert, melynek 
során egy férfi, egy fejszéhez hasonló eszközzel a hom
lokán megsebesítette. Kaspar túlélte a támadást, minek 
nyomaként csak egy sebhely maradt. Ettől fogva egyér
telművé vált, hogy a fiú nincs biztonságban, ezért a to
vábbiakban gyakran kellett lakást cserélnie. Ebben az 
időben bukkant fel egy különös angol lord, aki igen rö
vid idő alatt Kaspar Hauser legnagyobb támogatójává és 
egyben gyámjává is vált. Lord Stanhope elintézte 
Kaspar átköltözését Ansbachba, a pedáns Meyer tanár
hoz, akit a Lord jól megfizetett munkájáért. Stanhope 
felvetette, hogy Kaspar Hausert elvinné magához Angii-


