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A Max Planck Intézet az európai jogtörténetért 

(Max-Planck-Institut für europiiische Rechts- 
geschichte) szakterületének legnagyobb kutató

centruma. Az intézet kitűnő lehetőséget és feltételeket 
biztosít a jogtörténeti kérdéseket kutató látogatók szá
mára.

Az alapítók által kitűzött cél az volt, hogy létrehoz
zanak egy intézetet, amely nemzetközi összehasonlí
tással és az európai jogfejlődés bemutatásával foglal
kozik, és amely nem követi a tudományos fejlődés 
kitaposott ösvényét. Kutatási tárgyaként az európai 
összehasonlító jogtörténeti kutatás és a kontinentális 
európai jogrend közös 
tradícióinak elemzését je
lölték meg.

Az Intézetet 1964-ben,
Frankfurtban alapították.
A kezdetektől nagy hang
súlyt fektet arra, hogy a 
jogtörténet területén 
nemzetközi kommuniká
ciót elősegítse. A nyugat
európai jogtörténet fejlő
dése mellett a kelet-euró
pai térségben végbemenő 
változásokat is vizsgálja.
Ehhez kapcsolódóan zaj
lott a „Jogérvényesítés a 
háború utáni kelet-euró
pai társadalmakban (1944-1989)" témájú kutatóprog
ram is.

A  M a x  P lanck In téze t fő b b  ku ta tá s i te rü le te i
Az Intézet jelenleg az európai jogtörténeti kutatás 

központi intézménye. Ennek megfelelően számos kuta
tási területen alkottak és alkotnak maradandót a kutatók 
az Intézet keretei között.

A bizánci jogforrások feldolgozására vonatkozó ku
tatások kiterjednek mind a világi jog, mind pedig az 
egyházi jog területére. A feltárt eredményeket egy soro
zatban jelentetik meg, amelynek 2001-ig mintegy 24 
kötete jelent meg.

A középkori nyugat-európai joggal és a középko
ri jogi irodalommal foglalkozó kutatások egyik leg
főbb célja a középkori jogtudományi források reper
toárjának összeállítása. Mintegy 2500 kézirat máso
latát ábrázoló és mintegy ötszáz, 15-16. századi 
nyomtatott kiadványról készült mikrofilm áll ren
delkezésükre.

Az Intézet további kutatási területei: tudományos 
kommunikáció a 19. században, igazságügy az újkori 
Spanyolországban, jog az ipari forradalomban, a nyu
gat-európai magánjog recepciója Kelet-Európábán.

Az immár több mint négy évtizedes működés, az 
elvégzett kutatások, számos tudós kutató- és alkotó
munkája eredményeként az Intézet tekintélyes mennyi
ségű monográfiát, gyűjteményt, kiadványt tudhat ma
gáénak.

A Max Planck Intézet 
az európai jogtörténetért

tus Commune címmel megjelenő jogtörténeti szakfo
lyóirata a többnyelvű tanulmányokkal és a terjedelmes 
ismertetőkkel az európai jogtörténet egyik kiemelkedő 
fórumává vált.

Jelentős alkotás az európai jogtörténeti tanulmá
nyokból szerkesztett kiadványok sorozata, amelynek

eddig több mint 150 kö
tete jelent meg. A sorozat 
egyike az Intézet fő mű
veinek. Emellett mono
gráfiasorozatok és for
ráskötetek is megjelen
tek.

Az Intézet munkájáról 
további információk ta
lálhatók a www.mpier. 
uni-frankfurt.de interne
tes oldalon.

K ö n y v tá r
Az Intézet könyvtára a 

közép-, új- és legújabb 
kori európai jogtörténet szakkönyvtára. Rendkívül gaz
dag. több mint 230 ezer kötetet magában foglaló, s 
évente mintegy 8000 kötettel bővülő állományával -  
benne a világi és vallási jog fejlődéséről szóló forrás
munkák, valamint a téma szekunderirodalmi gyűjtemé
n y e -a  világ legjelentősebb jogtörténeti könyvtárai kö
zé tartozik. A mintegy hatszáz itt megtalálható periodi
ka fele szakfolyóirat.

Kezdetben főleg a római jogi és a magánjogi témá
jú művek alkották a könyvtár állományát, az intézet 
kutatási területeinek bővülésével azonban a könyvtár 
gyűjtőtevékenysége is fokozatosan kiterjedt minden 
jogi tudományterületre. A könyvtár célja az európai 
kontinens jogtörténeti jelentőségű forrásainak és a 
kapcsoló szakirodalomnak a beszerzése. Ugyanakkor 
filozófiai, teológiai, politikai, társadalom- és gazda
ságtörténeti témájú irodalom is található a könyvtár
ban.

A könyvnyomtatás felfedezésétől kezdve 1800-ig 
megjelent könyvekből álló gyűjtemény a korabeli Eu
rópa jogi témájú könyvkiadás reprezentatív keresztmet
szetét mutatja be. A könyvtár az ebben az időszakban 
megjelent könyvek nagy részét beszerezte, így szinte 
valamennyi alapművel rendelkezik.

Az 1800 utáni időszakból származó legtöbb fontos 
törvényhozási anyag, hivatalos közlöny, bírósági hatá
rozatok gyűjteménye és folyóirat megtalálható a 
könyvtárban. Különleges a terjedelmes római, kánonjo
gi és bizánci jogi középkori kéziratokat bemutató mint
egy 4000 mikrofilm.
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A könyvtárban több mint 30 ezer, az 1905-1940 kö
zötti időszakból származó jog- és államtudományi disz- 
szertációt őriznek, amelyek a lipcsei birodalmi bíróság 
könyvtárából kerültek ide. A másik hasonló gyűjte
mény a 16-18. századból származó, mintegy 60 ezer tu
dományos kiadványból álló könyvtári egység.

A cédulakatalógusban található adatokat az 1990-es 
években elektronikus formába vezették át, így a könyv
tár katalógusa az internetről is elérhető.

D ig ita lizá lá s
Az Intézet nagyszabású és rendkívüli jelentőségű 

vállalkozásba kezdett: az ezredfordulótól kezdve végzi 
a felbecsülhetetlen jelentőségű jogtörténeti anyag digi
talizálását, és ezen keresztül feltárását.

A 16-18. századi egyetemekről származó jogi disz- 
szertációk digitalizálása 2000-ben kezdődött. A folya
mat eredményeképpen az a kutató, aki nem elégszik 
meg a bibliográfiai adatok (szerző, cím, megjelenés he
lye, kiadó, megjelenési év) megadásával, a beszkennelt 
oldalak teljes színes képét megtekintheti. A munka be
fejezésekor a mintegy 60 ezer iratról hozzávetőleg 90 
ezer kép áll majd rendelkezésre.

Megindult a 19. századi német, osztrák és svájci ma
gánjogi és polgári eljárásjogi jogi irodalom mintegy 
4300 kötetének digitalizált formában történő rögzítése 
is. A mintegy 1.35 millió oldalas digitális magánjogi 
gyűjtemény az egyik legnagyobb Németországban. A 
kezdeményezés elsődleges célja, hogy a legújabb kori 
jogtörténeti kutatás számára egy elektronikus, helytől 
és időtől független, terjedelmes központi forrásgyűjte
ményt tegyen elérhetővé.

A magánjogi gyűjteményben őrzött könyvek digita
lizált formája az interneten a www.mpier.uni-frank- 
furt.de/dlib címen érhető el. A szerző és cím szerint

rendezett címlista a gyűjtemény gyors áttekintését teszi 
lehetővé. Összetett keresésre is van lehetőség, amellyel 
több keresési mező szabadon kombinálható.

Ugyancsak sor került mintegy hetven 19. századi 
jogi folyóirat digitalizálására. Az elektronikus forma a 
tudománytörténeti jelentőségű anyagokhoz való hoz
záférést könnyíti meg. A kutatásukhoz szükséges 
anyagok ezáltal elérhetővé válnak az interneten ke
resztül.

A gyűjteményben a folyóiratcím megadásával ez 
egyes kötetekhez, majd a tartalomjegyzék alapján kivá
lasztott megfelelő elektronikus dokumentumhoz irányít 
a program.

Ú j kezdem ényezés
A 2002/2003-as tanév téli szemeszterében Frankfurt

ban egy új intézmény kezdte meg működését, amelynek 
célja az ifjú tudós nemzedék támogatása az európai jog- 
történeti kutatás területén. Ezt az új intézményt a 
Johann Wolfgang Goethe Egyetem Jogi Kara és a Max 
Planck Intézet az európai jogtörténetért vezetői hozták 
létre. A fiatal tudósok számára lehetőség nyílik arra, 
hogy jogtörténettel foglalkozhassanak, és ez a különbö
ző országokból érkező résztvevők hatékony együttmű
ködését eredményezi.

A Max Planck Intézet az európai jogtörténetért olyan 
tudományos szervezőmunkát végez, amely az európai 
jogtörténeti kutatás egyik fő irányítójává és fórumává 
avatja. Az Intézet és különböző részlegei kitűnő feltéte
leket biztosítanak a jogtörténet tudósainak kutatásaik 
folytatásához. A források digitalizálása pedig lehetővé 
teszi, hogy helytől és időtől függetlenül elérhetőek le
gyenek az európai jogtörténet meghatározó jelentőségű 
forrásai.

Csoór Dorothea

A  v i lá g  b ö rtö n m ú z e u m a i:

San Quentin State Prison 
(USA, Kalifornia)

Kaliforniában 1851-ben kezdődött meg az álla
mi börtönrendszer kiépítése. Ebben az idő
ben rohamosan nőtt a bűncselekmények szá

ma, főként a területre egyre nagyobb számban be
áramló aranyásók körében. Az első, ideiglenes, ere
detileg magánvállalkozás keretében épült börtön a 
268 tonnás Waban hajón kapott helyet. Miután ha
mar zsúfolttá vált, és a szökések is egyre gyakorib
bak voltak, 1852-ben, San Quentin kikötőjében hoz-

__záláttak egy új fegyintézet építéséhez.
80

A San Quentin Börtön -  a világ egyik leghíre
sebb, ma is működő börtöne -  eléréséhez komp
pal kell átkelni s a San Francisco-öbölön. Az épület 
megközelítése igen bonyolult, s a börtön területére 
való bejutás is nagyon nehéz. Kivételt jelentenek ez 
alól természetesen az elítéltek és a börtönmúzeum 
látogatói.

Az 1985-ben alapított múzeum rengeteg meglepe
téssel szolgál. A kiállítás tervezője Shirley Schau- 
fel, aki gyermekkorában a nyarakat sokszor a bőr-
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