
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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Jog
tön melletti, ma a múze
umnak otthont adó házban 
töltötte. Örömmel vezeti 
körbe a látogatókat, s 
igyekszik bemutatni a Ka
lifornia állam története 
és börtönrendszere közötti 
összefüggéseket.

A börtönmúzeum felújí
tását elítéltek végezték. A 
korábban itt dolgozók saját 
gyűjteményüket is felaján
lották a kiállítás gazdagítá
sára. Könyvtára az USA- 
ban széles körben ismert.

1932-ben a börtön alkal
mazottai. akik havi 50 dol
lárt kerestek, és heti hat na
pot dolgoztak, Holohan 
igazgatónak egy aranyból 
készült és hét gyémánttal 
díszített jelvényt adomá
nyoztak. A jelvény a kiállí
tás egyik fő látványossága, 
egyben a múzeum egyik
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jelképe, amely a vendég
könyvek fedelét is díszíti.

A múzeumban megis
merhetjük a büntetés-vég
rehajtás eszközeit, többek 
között a rabok által koráb
ban viselt, a polgárháború 
ágyúgolyóiból készült lán
cos vasgömböket.

A börtön 1934-ig női el
ítélteket is fogadott. A fog
lyokat útépítéseknél dol
goztatták, a II. világháború 
alatt pedig tengeralattjá
rókhoz és tehergépkocsik
hoz szükséges hálókat ké
szítettek.

A látogatók betekinthet
nek egy cella modelljébe, 
megnézhetik a kicsinyített 
gázkamrát, és festménye
ken láthatják a régi akasz
tófákat és kazamatákat.

Elek Péter

• 2007. május 8-án, az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Jogtudományi Kara Tanácstermében ren
dezték meg dr. Tóth Zoltán A halálbüntetés története, 
filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései című PhD- 
dolgozatának munkahelyi vitáját.

• 2007. május 3-án a budapesti Egyetemi Könyvtár
Dísztermében Monok István, az OSZK főigazgatója 
és Szögi László, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója 
nyitotta meg. majd Farkas Gábor Farkas, az Egyetemi 
Könyvtár osztályvezetője mutatta be a Könyvtárak 
rongya. Gondolatok régi könyvekről és olvasókról cí
mű kiállítást.

• 2007. május 4-én, a Miskolci Egyetemen, a miskol
ci egyetemi jogászképzés megindulásának 25. év
fordulója alkalmából Új kihívások Európában -  a 
jogtudomány válaszai címmel nemzetközi tudomá
nyos konferenciát rendeztek, amelynek keretében fel
avatták az Állam- és Jogtudományi Kar új díszdokto
rait (Woifgang Waldstein -  Universitát Salzburg, 
HansVieling -  Universitát Trier, Hugh Beale -  
University of Warwick, Rolf Birk -  Universitát Trier. 
Reiner Schulze -  Westfalische Wilhelm Universitát, 
Münster), a kar díszdoktorai előadásokat tartottak 
(Végh Zoltán -  Universitát Salzburg. Király Tibor -  
ELTE ÁJK. Horst Konzen -  Universitát Mainz, 
Franz-Joseph Peine -  Universitát Viadrina, Frankfurt. 
Wilhelm Brauneder- Universitát Wien), majd az Ál-
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lamtudományi, a Bűnügyi, a Jogtörténeti. Munkajogi 
és Agrárjogi, valamint a Polgári Jogi Szekció üléseire 
került sor.

• 2007. május 10-én az ELTE ÁJK Kari Tanácster
mében, díszdoktorrá avatása alkalmából Prof. Dr. iur. 
Dr. phii. Giinter Jerouschek M.A. (Friedrich Schiller 
Universitát -  Jena) Wer Menschenblut vergiefit, des 
Blut soll auch durcli Menschen vergossen werden. 
Überlegitngen zu peinlicher Strafe, Fehde und Bufle 
címmel tartott előadást.

• 2007. május 17-én, a Lenti Polgármesteri Hivatal 
Tanácstermében dr. Mezey Barna, az ELTE ÁJK dé
kánja mutatta be a Büntetőjogi Tanulmányok Vili. kö
tetét.

• 2007. május 18-án, a szegedi Korona Szállóban ren
dezték meg a Szegedi Középkorász Műhely könyv
bemutatóját, amelyen az alábbi műveket mutatták 
be: Nótári Tamás: A salzburgi történetírás kezdetei 
(Szeged 2007); Az 1050 és I l l ő  közötti magyar törté
nelem írott forrásai. Szerk. Makk Ferenc, Thoroczkay 
Gábor (Szeged. 2006); Szabados György: A magyar 
történelem kezdeteiről. Az előidő-szemlélet hangsúly


