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hitelesen visszaadja. A Jelölt egyetértett Dr. Nótári Ta
más érvelésével abban, hogy a tág értelemben vett Ró
mai Birodalom történelmének mintegy kétezer évében 
a „bizánci" korszak csak egy szakasz. Az igazán nehéz 
kérdés az. hogy mikortól beszélhetünk a római történe
lem „bizánci" korszakáról? Az egységes Római Biro
dalom két részre való felosztásától (Kr. u. 395)? A nyu
gatrómai pars és császárság bukásától, pontosabban a 
nyugatrómai császári trón -  ideiglenes -  betöltetlenné 
válásától (Kr. u. 476.)? Esetleg a 7-8. századtól, amikor 
kialakultak a római hagyományoktól már markánsan 
különböző „bizánci" állam intézményei, szervezési el
vei? A bizantinisztika legnagyobb kutatóinak 
(Ostrogorsky, Brehier, Stein) korszakolásai leginkább 
ez utóbbi álláspontot fogadják el, vagyis azt a megkö
zelítést. hogy a bizánci történelemnek volt egy „római"

A z európai jogtörténészek legifjabb generációja 
immár hagyományosan más-más európai hely
színen tartja éves fórumát, amely alkalmat ad a 

pályájuk elején járó joghistórikusok számára kutatásaik 
eredményeinek ismertetésére, megvitatására. A fórum 
nemzetközi jellege azonban ennél többet is kínál: a 
„gondolatok, ötletek piactereként" eszmecseréhez, (tu
dományos) kapcsolatok létrejöttéhez, ápolásához nyújt 
kiváló hátteret.

A fórum 2006-ban helyszínét tekintve visszatért a 
kezdetekhez: a Frankfurtban működő Max-Planck- 
Institut lur europáische Rechtsgeschichte és a Johann 
Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main kö
zös szervezésében került megrendezésre. A konferencia 
a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is tematikus jelle
gű volt; az előadások az „emlékezés és felejtés" mottó
jával hangzottak el.

A szervezők intenciója szerint a jogtörténet tudomá
nya egyrészt a jogi emlékezet életben tartója, ugyanak
kor időnként korábbi jogok újraélesztőjeként jelenik 
meg. Másrészt a jogtörténet egyes esetekben szerepet 
játszhat a felejtés/feledésbe merülés folyamatában, 
amelyet társadalmi és politikai változások során észlel
hetünk. Az összehasonlító jogtörténet művelői nem 
hagyhatják figyelmen kívül, hogy egy adott társadalom 
kollektív emlékezete alapvetően kulturális meghatáro
zottságú. mely tény miatt jelentősen különbözhet más 
társadalmakétól. Az ezen gondolatokra való ráhangoló
dást a frankfurti egyetem középkortörténésze, Prof. Dr. 
Johannes Fried interdiszciplinaritásban bővelkedő nyi
tóelőadása biztosította az első nap estéjén.

A fórum résztvevői a következő három napon kap
tak lehetőséget témáik kifejtésére. Erre az előadók vi
szonylag magas száma miatt párhuzamos szekciókban 
került sor. ami a bőség zavarának sajátos örömén túl a 
hallgatóság tagjai számára meghatározta egy-egy nap 
helyszínét is. A fórumon összesen harminc előadás 
hangzott el a frankfurti egyetem, illetve a MPIER ter
meiben: mindegyik népes hallgatóság előtt, amely a

és egy „bizánci” szakasza. A keletrómai jelző talán job
ban magában hordozza egyszerre ezt a két időszakot, 
mint a bizánci, amely, amellett, hogy bevallottan törté
nelmietlen, tudománytörténeti jelzőként is legkorábban 
a Herakleios (610-641) uralkodásától kezdődő kor
szakra vonatkozik. A keletrómai jelző természetesen 
nem a legmegfelelőbb kifejezés, mivel a Keletrómai 
Császárság történelmileg ugyanúgy nem létezett, mint a 
Bizánci Császárság, a kompromisszumos megoldás ke
resésében a Szerző mégis ezt tartotta a „kevésbé rossz
nak”.

A Bizottság a dolgozat alapján Dr. Kelemen Miklós
nak a doktori fokozat summa cum laude fokozattal va
ló odaítélését javasolta az Egyetemi Doktori Tanács 
számára.

Összeállította: Élesztős László
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,.A történelem csak az emlékezetben megőrzött adatok 
vékony zsinórja az elfelejtett adatok óceánja fölött. "
IM ilán Kulidéra)

harminc perces referátumok utáni kérdések, viták so
rán hallathatta hangját.1

A fórum nemzetközisége a rendezvény egyik legna
gyobb előnyének és egyben hátrányának bizonyult. A 
nevében európai konferenciára örvendetes módon az 
öreg kontinensen kívülről is érkeztek; a nyelvi sokszí
nűség azonban helyenként jóval kevesebb örömre adott 
okot. Számos előadó választott olyan nyelvet, amelyet 
hallgatóságának többsége nem értett. így jobb híján a 
kiadott programfüzetben található rezümék2 esetleges 
egyéb nyelvű változata nyújtott némi kapaszkodót a re
ferátum tartalmát illetően.

A konferencia egyes szekciói az emlékezés és felej
tés jogi aspektusainak különböző szegmenseit kívánták 
csokorba gyűjteni -  még ha időnként talán nem is volt 
egyértelmű az egyes témák egymás mellé helyezése. A 
második nap délelőttjén került sor a jogi emlékezet for-
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rásait érintő módszertani („Techniques of Legal 
Memory”), valamint a politika utólagos emlékezetfor
máló szerepét vizsgáló („Counter-Memory”) előadá
sokra. Az első szekcióban hallhatták a résztvevők az 
ókori görög komédiák jogfejlesztő szerepének kultúr
történeti aspektusokban bővelkedő feltárását (Buis, E. 
J.: Front Inscriptions to the Dramatic Texl: Literary 
Reminders of Lawmaking in Athéniem Old Comedy), a 
magyar jogi írásbeliség kialakulásának ismertetését 
(Komáromi László: Institutionen und Ursprung dér 
juristisclien Schriftlichkeit in Ungarn int I2.-I3. Jh.), a 
16-17. századi mazóviai nemesi gyűlések által a rendi 
gyűlés bírósága számára megfogalmazott sajátos ke
gyelmi kérvények jellegzetességeit (Moniuszko. A.: 
Wlten to Rememben and when to Forget? Court's petitet 
ofthe Masoviem Gentry in the Veisets Perietek), valamint 
a kora újkori jogszabályok címzettjei jogismeretének 
erősítését célzó módszerek elemzését (Schennach, M. 
P.: „Daniit sich niemand dér Unwissenheit zu 
entschuleligen habé" -  Gesetzespublikation in 
Spátmittelalter und Friihneuzeit am Beispiel dér 
Grafschaft Tirol).

A második szekcióban hangzott el az 1831. évi bel
ga alkotmányban deklarált szabadságjogokat a korábbi 
holland dominancia ellenhatásaként értékelő előadás 
(Delbecke. B.: The Belgiem Nation emel Vem Meiemen's 
Cttr.se. Rentembering the United Kingdom o f the 
Netherlemels while Discussing Civil Liberties in I9tli 
Centurv Belgium), az 1848-1849-es német forradalmi 
hagyományok szerepét a választójogi reformokért való 
küzdelemben az egységes Németország létrejöttének 
időszakában vizsgáló referátum (Müller. Ch.: Die 
umkainpfte Erittnerung ént die Revolution: Die 
Instrumenteili.sierung eles revolutionaren Weihlreclits 
um 1870), a francia negyedik köztársaság által alkotmá
nyosan deklarált jogfolytonosság problémáit elemző 
beszámoló (Engel, Th.: Welche Republik? Dér Bezug 
auf republikanische Traditionen im französischen 
Verfassungsrecht nácit elem Zweiten Weltkrieg), vala
mint az olasz kárpótlási joggyakorlatban újra megjele
nő faji jellegű megkülönböztetést ismertető szöveg 
(Falconieri, S.: Let scienza gittrielica italiana tra ricor- 
elo e oblio della legisletzione antiebraica).

A konferencia harmadik napján hangzott el a legtöbb 
előadás; négy szekció járta körül a múlt feledésbe me
rülésének („Forgetting a Pást”), a múlttal való kiegye
zésnek („Corning to Terms With the Pást"), a múltépí
tésnek („Constructing a Pást”), a jogi emlékezetnek és 
az identitásnak („Legal Memory and Identity") a prob
lematikáját. Az első szekció két előadója foglalkozott 
az amnesztia kérdésével az ókori görögök 
(Scheibelreiter, Ph.: „Nichterinnern" und „Übles 
vergessen": Zum Amnestiebegriff im klassischen 
Griechenlanel), valamint a modern olasz állam 
(Stronati, M.: „Graziét" e oblivio) kapcsán. Ugyanitt 
hangzott el referátum a spanyol cenzúra egyes jogászi 
művek elterjedésében játszott sajátos szerepéről (Beck- 
Varela, L.: Zwischen „damnatio memóriáé” und „cas- 
tigationes". Arnoldus Vinnius im Spanien eles 18.
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Jahrhunelerts), valamint a reformáció korában létrejött 
protestáns egyházak joga és a korábbi kánonjogi nor
mák viszonyáról (Schulze, R.: Wets tűn mit eleit 
Dekretalen Peipst Gregors IX? Zitin netchreformet- 
torischen Schicksal dér Normen eles ketnonischen 
Rechts).

A joggal való kiegyezés szekciója érzékeny témákat 
érintett; a második világháború alatt elkövetett emberi
ség elleni bűntettek (Meyer, H.: Die fremzösische 
Vergeingenheits-bewaltigung eles Zweiten Weltkriegs 
elttreh elie Rechtsprechung am Beispiel eles 
„Oradourprozesses”), valamint a nemzetiszocialista 
eszmékkel rokonszenvező tudósok (Winkler, V.: 
Dealing with the Nazi pást ofleading Germán scliolars 
in the cletssroom) mai megítélésének problematikáján 
túl szóba kerültek az átélt diktatúrák, tekintélyuralmi 
rendszerek későbbi személyes (Aragoneses Aguado, 
A.: „Elitre le elictateur et inoi" ott Tömbre longtte elit 
Franqttisme juridique), illetve össztársadalmi (Olaiz, 
J.: Cemting to Terms with the Pást: The Mexican 
Juncture between Remembrance emel Forgetfulness) 
feldolgozásának lehetőségei is.

A múlt átfogalmazásának, „újrateremtésének” példá
jaként hangzott el előadás korábbi korok jogi tekinté
lyeinek későbbi, újraértelmezett felhasználásról 
(Aldous. K. E.: The Selective Memorieilization of Sir 
John Fortescue in Early Modern Englemd: A Sliort 
Ceise Study in Ligeti Aiitiepteiriemisin), a társadalmi vál
tozások és a jogi szabályozás összefüggéseiről a csalá
di viszonyok (Hofri-Winogradow, A. S.: Letw's 
Feitnilies: Conceptions of the Family in Laté I8th 
Century English Law). illetve a szerződések körében 
(Thompson, D. A.: Vertragé zugttnsten Dritter, 
.. Bediirfnis.se (les Verkelirs" und Priveitrecht.smenteilitat 
im Deiitschlemd cles 19. Jahrhunelerts). valamint a csak 
másodlagosan fennmaradt források rekonstrukciója 
('Swiecicka. P.: Problem with the Textiled
Reconstruction o f Ancien! Leges. A Reconstruction of 
the Lex Ac/uHia) kapcsán.

Az identitás és a régi jog kapcsolatát feszegették a la
tin-amerikai őshonos népek és a hódítók viszonyáról 
(Gutiérrez Vega, P.: The Minutes of the Savetges. 
Treaties between the Hispanic Monarchy emel 
Indigenous Nations in Latin Americei) és a 20. század 
egyik korai népirtásával kapcsolatos nemzetközi jogi 
problémákról (Murtfeld, R.: The Oveiherero Genociele: 
4  Counter-Memory to International Law). valamint az 
ősi zsidó normák sorsáról a modern Izraelben (Kedar. 
N.: Israeli Law as a lieu ele mémoir let d'oublij: 
Remembering emel Forgetting Jewisli Leiw in Modern 
Isméi), illetve az angolszász korszak előtti ír jog elfele
dett szabályai 19-20. századi utópisztikus 
(új ra)értel mezősének az ír függetlenségi eszmére gya
korolt hatásáról (Mohr. Th.: Law in a Geielic Utopiei) 
szóló előadások.

A zárónapon a jogi emlékezet szabályozását vizsgá
ló szekció („Controlling Legal Memory”) érintette a né
met földön élő földművelő lakosság körében megma
radt átruházási szokásjog és a polgári korszak törvény



ben rögzített öröklési jogi szabályainak számos különb
ségét (Fastenmayer. B.: „ Wohin kommen wir, wenn wir 
iiberall Gesetze macim wollen, wo Dummheiten statt- 
finden.... " Praxis und Gesetz im landwirtschaftlichen 
Erbgang), a jogtörténeti források értéke levéltári meg
határozásának kérdéseit (Riigge. N.: Steuerung des 
Erinnems und Vergessens? Archivische Bewertung 
rechtsgeschichtlicher Quellén), valamint a szocialista 
polgári jog egyes elemeinek továbbélését a szovjet 
utódállamokban (Zezekalo, A. Y.: Forgetting tlie 
Socialisi Tradition in Priváté Law. Wliat Does It 
Mean?). A múltbéli események bizonyítási problémáit 
(„Proving the Pást”) járták körül az emlékezetnek a ha
tárviták eldöntésében való jelentőségéről (Dariescu, C.: 
Physical Pain: An Ancient Legal Remedy Against 
Oblivion), a katalán területek büntetőeljárásának 
16-18. századbeli sajátosságairól (Desnos, F.: Ne pás 
oublier le crime: lerefus d'absolution en Catalogne) 
szóló, valamint a történészek perbeli szakértőkként va
ló szereplésének problémáit elemző (Petrovic. V.: 
Historians as Expert Witnesses: New Trend in Juridical 
Memory Making) előadások.

A referátumok mellett a résztvevők számára kötetlen 
programokkal is kedveskedtek a szervezők: ilyen volt 
az egykori ciszter kolostor épületegyüttesének megláto
gatása Eberbachban. az ezt követő vacsorával egybekö
tött borkóstolás Walluf am Rheinban pénteken. A más
nap koraesti frankfurti városnézést követő, éjszakába
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nyúló látogatás egy tipikus Ábbelwoi-Kneipe vendége
ként a helyi specialitásnak számító, kissé savanykás al
mabor elfogyasztása közepette szintén elősegítette a 
résztvevők kikapcsolódását és a fentebb említett nyelvi 
nehézségek is oldódni látszottak. A jó hangulatot emel
te ki a konferenciát lezáró rövid beszédében a rendező 
MPIER igazgatója. Marié Theres Fögen is, aki. emlé
keztetve a jogtörténettel foglalkozók céljaira, utalt arra 
is, hogy ezt a szép hivatást mindig örömnek tekintve és 
örömmel kell végezniük.

A következő fórum helyszíne Sevilla, időpontja 
2007. szeptember 5-8., tervezett témája a jogi kultúrák 
találkozása, kereszteződése („Crossing Legal Cul- 
tures”) lesz.3

M ázi András

Jegyzet_______________________________ ______
' Mivel a szervezők előzetesen válogattak az előadásra jelentkezők 

kőziil. a harminc előadón kívül számosán a hallgatóság tagjaiként 
képviseltettek magukat a fórumon -  így a népesnek mondható hat
tagú magyar delegáció öt tagja -  Dr. Bató Szilvia (SZTE ÁJK), 
Dr. Korsósné Dr. Delacasse Krisztina (PTE ÁJK). Dr. Peres Zsu
zsanna (PTE ÁJK), Dr. Csizmadia Tamás (PTE ÁJK). Dr. Mázi 
András (KRE ÁJK) -  is. A résztvevők teljes tábora mintegy nyolc
van fő volt.

: A rezümék megtalálhatók a hltp./Avww.mpier.uni-frankfurt. 
de/pdf/forum2006/abstracts.pdf webeímen.

' Bővebb információ angolul a http://tresculturas. artempus. 
net/media/docs/Forum2007-English.doc webeímen.

A z Európában egyedülálló francia Musée National 
des Prisons (Nemzeti Börtönmúzeum) Fontai- 
nebleau-ban. Párizstól mintegy 60 km-re délre 

található. A múzeumot 1995-ben rendezték be, s 2003- 
ban nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. A bör
tönmúzeum egy olyan, a megyei bírósághoz tartozó te
rületen 1845 után emelt épület
ben található, amelyben a gyanú
sítottakat és a rövidebb idejű sza
badságvesztés-büntetésre ítélte
ket tartották fogva. Az épület a 
XIX. századi börtönépítészet ek
latáns példája; a két emelet ma
gas főtérben fából készült függő- 
folyosókon lehet megközelíteni a 
harminc zárkát. A sétálóudvar 
fölé egy kupolás megfigyelőhely 
emelkedik. Az épület pincéjében 
fennmaradt a fegyelmi zárka, a 
régi ebédlő, a zuhanyozóhelyiség 
és a műhely is.

A börtönmúzeumban kiállított 
és raktározott hatalmas gyűjte
mény a franciaországi (anyaor
szágbeli és tengerentúli) börtö
nökből származik, s bepillantást 
nyújt a francia börtönök történe-

Musée National des 
Prisons (Fontainebleau)

tébe és a börtönök mindennapjai
nak világába. A gyűjtemény há
rom csoportból áll. A 4500 dara
bot számláló néprajzi jellegű kol
lekció börtön bútorokat, egyenru
hákat és a mindennapi élethez, a 
fenyítéshez, a munkához és a val
láshoz kapcsolódó tárgyakat tar
talmaz. A 4000 darabos történeti 
dokumentációt (kéziratok, met
szetek, tervrajzok) az 1930-as 
években készült. 2500 fotóból ál
ló Fíenri Manuel-gyűjtemény te
szi teljessé. A múzeum időszakos 
kiállításokat is szervez, főképpen 
a nemzeti kulturális örökség nap
jának alkalmából.

A fontainebleau-i múzeum a 
XVI. századtól egészen napjain
kig kíséri végig a francia börtö-

http://tresculturas

