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értelmében a gyalogos haderő mellett létrehoztak egy
lovas csendőrséget is. A szervezet katonai jellegű volt,
tevékenysége elsősorban a polgári lakosságra terjedt ki,
praktikusan rendőrségi feladatokat látott el.
Követelmény volt. hogy a belépő személy ími-olvasni
tudjon, kifejezett kívánalma legyen egy ilyesfajta
szervezet tagjává lenni és rendelkezzen saját lóval a
szolgálat ellátása érdekében. A fővároson kívül 17
további nagyvárosban teljesítettek a csendőrök szol
gálatot. Az alakulatot 1836-ban átszervezték, feladatait
pontosan behatárolták. A kezdetben 40 fős alakulat az
évek során 70 főre duzzadt, amikor azonban az osztrák
annexió következtében 1846-ban feloszlatták a gyalo
gos hadsereget, a csendőrség még négy évig, 1850-ig
működött, amikor végleg beolvasztották az osztrák
katonai szervezetbe.
Marian Malecki, a krakkói Jagelló Egyetem
Egyetemes Jogtörténeti Tanszékének belső munkatársa
a lengyel katonai csendőrség helyzetét, történetét és
szerepét vizsgálta egy zavaros időszakban, 1939-ben. A .
Lengyel Védelmi Háború során a csendőrséget kisebb
csoportokra osztották, és a lengyel hadsereg nagyobb
alakulataihoz rendelték. A csendőrök többsége azonban
nem tudott eljutni a kijelölt szolgálati helyére. Aki nem

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudo
mányi Karán 2008. május 7-étől 10-éig került
sor a fiatal jogtörténészek sorrendben immár
tizennegyedik európai fórumára. Az 1990-es évek
közepén, német kezdeményezés nyomán rendszeressé
váló Fórum Junger Rechtshistorikerfinnen) (Europecm Fórum o f Young Leged Historicms) 2003 óta több
ízben is kilépett már a német nyelvterületről,1 s így
talán még inkább szolgálni tudja hivatását, hogy ti. a
fiatal európai joghistorikus generáció tagjainak évente
személyes találkozási lehetőséget biztosítson, s előse
gítse, hogy kutatásaikról nemzetközi szakmai közön
ség előtt adjanak számot.
Az idei találkozó mottója - Turning Points and
Breaklines (Fordulópontok és törésvonalak) - ele
gendően széles volt ahhoz, hogy a legkülönbözőbb ko
rok és jogtörténeti témák kutatói egyaránt megszólítva
érezhessék magukat. A szervezők 2007 novemberében
szétküldött felhívásukban2 egyrészt a jogi ítéleteket
befolyásoló különböző normarendszerekre és kulturális
tényezőkre (jog, szokások, vallási, erkölcsi normák),
azok esetleges törésvonalaira és kölcsönhatásaira, az
egyén és közösség jogtudatát, elméleti és gyakorlati
jogászok problémalátását befolyásoló hatásukra, más
részt az e tényezők változásai nyomán időről-időre
bekövetkező paradigmaváltásokra, fejlődési for
dulópontokra irányították rá a meghívottak figyelmét.
A felhívásra kerek negyven előadás-tervezet
érkezett, amelyeket a szervezők tíz témakör szerint osz
tottak szekciókra. A prezentációk viszonylag nagy
száma miatt mindig két párhuzamos ülés zajlott egy-
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tudott megfelelő indokot szolgáltatni a távolmaradását
illetően, azt dezertálás vádjával katonai bíróság elé állí
tották. A védelmi háború második szakaszában azon
ban komolyabb problémákkal is szembe kellett néznie
a csendőrségnek, hiszen az ukrán származású katonák
nagy tömegekben dezertáltak, sőt itt-ott harcokba keve
redtek lengyel társaikkal is. így az 1939 szeptem
berében fennálló katonai bíróság túlnyomórészt az
ilyen ügyeket tárgyalta a szabotázs, rongálás és
fegyveres támadás bűntettei mellett. Nagyrészt a kom
munikációs lehetőségek hiányosságának tudható be,
hogy a katonai parancsnokok utasításai nem jutottak el
a csendőrséghez, így azok teljesítése meghiúsult. A
szovjet csapatok megjelenését követően a"katonai és
csendőr parancsnokok, mint háborús foglyok kerültek
szovjet intemálótáborokba, ahol kivégezték őket. Az a
néhány katona, aki megmenekült a szovjetek elől, titkos
ellenálló csoportok szervezésén munkálkodott a
második világháború alatt.
A lengyel kollégák előadása jó alapot adott összeha
sonlító elemzésekre. A Csendőrség-történeti Szak
osztály konferenciája igen jó hangulatban, a késő
délutáni órákban zárult.
Beke-Martos Judit

Beszámoló
a Fiatal Jogtörténészek
XIV. Európai Fórumáról
szerre, a pécsi Jogi Kar Faluhelyi Ferenc- és Holub
József-termeiben.
A programot a Kar dékánjának. Dr. Berke Gyulának
a köszöntője és a szervezők megnyitója indította május
7-én kora este. a Baranya Megyei Közgyűlés díszter
mében. A szakmai program nyitó előadását Prof. Dr.
Kajtár István tartotta Fradidon und/oder Umwdlzung in
dér neueren Rechtsgeschichte címmel, melyben a
„hagyomány”, „forradalom”, „régi”, ..új” és „reform”
fogalmakat értelmezte az európai jogtörténetből vett
példák segítségével. Bemutatta a reformkori magyar
jogászoknak a tradícióval és a forradalmi átalakulással
kapcsolatos nézeteit, s kimutatta az egyes jogágak
fejlődésében maradandónak bizonyuló és gyorsan áta
lakuló elemeket is.
Másnap a Tradition and Modernizáltion című szek
cióban Márkus J. Prutsch (European University
Institute, Firenze) az 1814. évi francia Charte constitutionnelle 1830-as revíziójáról szólt előadásában. A re
ferens álláspontja szerint a júliusi forradalom valódi
fordulópontot jelentett Franciaország alkotmánytörté
netében és politikai kultúrájában, ugyanakkor a jogi
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kontinuitás elemei is föllelhetők benne (The Revision of
the French Constitution in the Crisis o f 1830). Merike
Ristikivi (Tartui Egyetem) arra a kérdésre kereste a
választ, hogy az Észtország 1991. évi függetlenné
válását követő jogi átalakulás miként tükröződött a
jogászi terminológiában, különös tekintettel a kontinen
tális európai jogi kultúra alapját képező római jogból
származó latin terminusok használatára (Latin Terms in
Soviet and Post-Soviet Estonian Legal Journals During
the Transition Period as Expressions Crossing the
Eastern and Western Legal Cultures). Pablo Avilés
Flores (École des Hautes Études en Sciences Sociales
de Paris) a francia forradalom nyomán kialakuló, a
francia nemzeti kulturális örökség különböző tárgyaira
és gyűjteményeire vonatkozó új tulajdoni rend ki
alakulását, e tulajdoni rend jogi szabályozásának tör
téneti, filozófiai, sőt esztétikai mozgatórugóit ismer
tette referátumában (Collections and the French Revolution: a New Property Régimé). Thomas Quentin
Mohr (University College Dublin) az ír Szabad Állam
létrejöttének (1922) körülményeit elemezte. A füg
getlenség elnyerésekor egyetértés uralkodott abban,
hogy - az Egyesült Királyság jogrendjével való szakítás
jegyében - az ír jog radikális újjáalkotására van szük
ség, de ennek módját illetőn több eltérő nézet
érvényesült. Az átalakulás végül számos kontinentális
minta (pl. az alkotmány tekintetében svájci elemek)
átvételével zajlott le. mégsem történt meg az ír jog
átfogó modernizációja, aminek okai az ír nacionaliz
mus természetében keresendők [The Birtli o f the Irish
Free State as a Watershed in Legal History]. Végül
Pálvölgyi Balázs (Széchenyi István Egyetem, Győr) a
Boxer-lázadást követően az észak-kínai kikötőváros
ban, Tiencsinben létrejött osztrák-magyar koncessziós
terület történetét ismertette, különös tekintettel annak
utolsó fázisára. A koncesszió révén Ausztria-Magyarország rövid időre koloniális kishatalommá vált a
Távol-Keleten, azonban az I. világháború 1917-ben
véget vetett a kolónia létének (Événements étonnants á
la fin d ’une expérience atidacieuse).
Az Interference ofLaw. Tradition and Culture szek
cióban elsőként előadó Niamh Howlin (Queen’s
University of Belfast) a 19. századi ír jury-eljárások
alapján azt vizsgálta, hogy miként hatnak egymásra jog,
társadalmi tradíciók, erkölcsi normák és vallási meg
fontolások. Az ír esküdtbírósági rendszert a század
közepén jelentősen átalakították annak érdekében, hogy
a jury személyi összetétele jobban tükrözze az adott
térség népességének társadalmi-vallási megoszlását
(The Interaction between Law, Culture and Religion: A
Case-Study). Eliana Augusti (Universitá degli Studi di
Napoli Federico II.) arról a sajátos, a krími háborút
lezáró párizsi béke (1856) után újra életbe léptetett
kapitulációs rendszerről értekezett, amely biztosította
az európai keresztény államoknak az Ottomán
Birodalom területén élő polgárai számára az idegen
jog- és igazságszolgáltatás alóli mentességet, és peres
ügyeiknek hazai (vagy francia) jog szerinti elbírálását
__ (Protections and Capitulations: the European
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Language o f Garentia in the Ottoman Empire). Fulya
Ilcin Gonenc (Marmarai Egyetem, Isztambul) három
korszakot átívelve az Ottomán Birodalomtól a Török
Köztársaságon át egészen a jelenleg is folyó, a joghar
monizációra irányuló uniós csatlakozási tárgyalásokig
elemezte a keresztény Európa és a törökök viszonyát,
különös Figyelemmel Törökország azon törekvésére,
hogy közelítsen az európai kultúrkörhöz (Turkey Europe Relation: The Role o f Culture and Law).
Maebh Harding (Dublini Egyetem) referátumában
(The Fleet Marriages: A Product o f Differences
Between Culture, Religion and Law) a londoni adósok
börtönében, illetve annak környékén kötött házasságok
nak (ún. Fleet marriages) a 17. század második felében
kibontakozó gyakorlatáról szólt. Az elköteleződés
privát jellegű szertartás keretében, kvázi lelkész jelen
létében zajlott, s mind az egyház, mind az állami
hatóságok igyekeztek megfékezni a terjedő szokást,
mindazonáltal - egyházjogi és állami jogi normák
ellenében is - egészen 1753-ig, Lord Hardwicke
házassági törvényéig virágzott ez a rendkívüli divat. A
szekciót Pervin Somer (Kadir Has Egyetem. Isztambul)
zárta, aki előadásában (Kultur, Zivilisation und Recht:
gegenseitige Beziehungen) az ókortól napjainkig ter
jedő időszakból merített történelmi példákon keresztül
mutatta be különböző kultúrák és civilizációk érint
kezésének a jogrendet is átalakító, fejlesztő hatását.
Az Ideological Tendencies o f the 20th Century című
szekció keretében négy előadás hangzott el. Jaroslaw
Kuisz (Varsói Egyetem) The Legal Aspects o f the
August Agreements (1980) - the Turning Point in the
Fali o f Communism in the Eastern Part o f Europe című
referátumában az 1980-as lengyel válságot lezáró ún.
augusztusi megállapodásokat elemezte: mennyiben
voltak ezek jogilag kikényszeríthetők, s tekinthetők-e a
rájuk következő jogalkotás alapját képező társadalmi
szerződésnek. Nadia Cerasela Dariescu (Petre Andrei
Egyetem, Jászvásár/Ia?i) a kommunista ideológiának a
román házassági vagyonjogra gyakorolt hatását vizs
gálta előadásában (The Influence o f the Communist
Ideology over Románián Matrimonial Régimé). A fran
cia Code Civil alapján készült 1865. évi román polgári
törvénykönyv még megengedte, hogy a házasfelek
szabadon rendezzék vagyoni viszonyaikat, az 1954. évi
családjogi törvény azonban ezt a lehetőséget megszün
tette, s csak a házastársi közös tulajdont ismerte el.
Léna Foljanty (Ernst-Moritz-Arndt-Universitát Greifswald) a német jogtudományban a nemzetiszocialista
éra után föllendülő természetjogi gondolatról értekezett
(Rechtstheologie als Antwort auf den Nationalsozialismus? Zűr Bedeutung dér Religion in dér
deutsclien Rechtsphilosophie dér Nachkriegszeit). A
jog teológiai megalapozása egyszerre szolgált a náci
„Unrechf’-től való elhatárolódásra, a jogba vetett biza
lom helyreállítására és a német jogászok egyfajta reha
bilitálására. Végül Pablo Gutierrez Vega (Sevillai
Egyetem) The Riglit to Know, the Duty to Rememben
The Spanish 2007 Historical Memory Act in the Light
o f the UN Set o f Principles fó r the Protection and
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Promotion o f Humán Rights throitgh Action to Combot
Impunity című előadásában a spanyol polgárháború és
az azt követő diktatúra által ideológiai-politikai alapon
hozott, emberi jogokat sértő adminisztratív határoza
tokat és bírósági ítéleteket törvénytelennek nyilvánító
spanyol „Történelmi Emlékezet Törvényt” (2007)
ismertette s elemezte abból a szempontból, hogy a
szabályozás mennyiben felel meg az ENSZ által elfo
gadott, a jogsértések utólagos felderítésével, az
igazságtétellel és kárpótlással, az elkövetők felelősség
re vonásával kapcsolatos állami kötelezettségekről
szóló alapelvekkel.
A Legislative Breaklines témakörben szereplő négy
referens közül elsőként Gábris Tomas (Comenius
Egyetem, Pozsony) került sorra az 1918 és 1992 közöt
ti csehszlovák alkotmányok által szabályozott szociális
jogokat elemző előadásával (The Factors o f Social Law
Development in Czechoslovakia). A korabeli nemzet
közi standardokkal való összevetés során fény derült
arra is, hogy talán éppen a szociális jogok képezik azt a
jogterületet, amely a leginkább érzékeny az ideológiai,
politikai változásokra, a demográfiai, filozófiai, tech
nológiai és gazdasági tényezőkre. Anat Rosenberg
(Tel-avivi Egyetem) The Culture o f Promises:
Promissory Relations Beyoncl the Legei! Imagination
című előadásában a szerződéseknek, mint kötelezett
ségvállalással járó személyközi viszonyoknak a jogban
és az irodalomban egymástól eltérő fölfogásairól szá
molt be; míg a viktoriánus korszak („Age of Contract”)
joga egy atomisztikus társadalom autonóm egyéneinek
interakcióját látta benne, addig a novellairodalom
sokkal inkább egymástól kölcsönösen függő, társadal
mi struktúrákba ágyazott személyiségek relációjaként
értelmezte. Brúnó Debaenst (Genti Egyetem, Belgium)
a munkabalesetek jogának - európai összehasonlítás
ban viszonylag kései - belgiumi kifejlődését ismertette
(The Relativity o f Turning Points: Labour Accident
Legislation and its ‘Hidden' Prelude). A munkabaleset
fogalma már az átfogó törvényi szabályozást (1903)
megelőzően is gyakran szerepelt a bírói gyakorlatban,
így az aktákból jól nyomon követhető az a folyamat,
amelynek során a korábban egyszerűen szerencsétlen
esetként kezelt esemény jogilag releváns ténnyé vált. A
szekciót Dmitry Poldnikov (Moszkvai Állami
Egyetem) zárta a szerződések általános tanának
kialakulásáról szóló előadásával (Contractual Theory
as a Symbol o f New Europectn Jurisprudence). A
szerződéstan megszületésében a jusztiniánuszi Digesta
újrafelfedezése és a glosszátorok által végzett elméleti
feldolgozása mellett kulcsszerepet játszott az arisztotelészi filozófia középkori európai gondolkodásra gyako
rolt hatása.
A Román Law in Connection with the Person and the
Society című szekció keretében öt előadást hallhattak a
résztvevők. Barbara Abatino (Amszterdami Egyetem) a
dolózus magatartásokkal szemben a praetor által
bevezetett eszközök apropóján a római jogtörténet azon
fordulópontjáról szólt előadásában (Ut inter bonos
agier oportet), amelynek során megtörtént az áttérés a

merev, formális civiljogról a rugalmasabb, kifino
multabb ius honoráriumra. A változás okai között gaz
daságiak (egyre szélesedő és bonyolódó mediterrán
kereskedelmi viszonyok) és kulturálisak (a görög
filozófia hatása) egyaránt fölfedezhetők. Paulina
Swiecicka (Jagelló Egyetem, Krakkó) a mai európai
magánjog fejlődési tendenciáit (dekodifikáció, „antiformalizálódás”, jogharmonizáció) állította párhuzamba a
római jog fejlődésének és európai szerepének egy-egy
korszakával, s amellett érvelt, hogy a római jogból
meríthető tapasztalatok ma is képesek megóvni attól a
kísértéstől, amely a magánjogot egyfajta pragmatizmus
jegyében a gazdaság eszközévé kívánja silányítani
(Between Codification and Decodification - Experiences o f Román Law). Anna Plisecka (Amszterdami
Egyetem) azt vizsgálta, hogy miként változott a római
tudósjog a principátus kezdeti időszakában, mikor a
centralizálódó politikai hatalom különböző esz
közökkel igyekezett befolyást gyakorolni annak
fejlődésére (The Román Jurists’ Law During the
Passage front Republic to Empire). Seldag Ceylan
(Ghazi Egyetem, Ankara) az ókori római nők jogi stá
tusát, illetve az azt meghatározó tényezőket (tutela
mulierum, férji hatalom stb.) vonta górcső alá
előadásában (Family Relations and the Legal Status o f
Wotnen in Ancient Romé). Végül Rosalia Rodriguez
Lopez (Almeriai Egyetem) az antik római köztársaság
utolsó másfél századának vallástörténetét elemezte
referátumában (L'officium comme outil au maintien de
la religion Romaine et de la rés publica). Az emberi
magatartások rendjét megszabó régi vallási hagyomány
hanyatlásával párhuzamosan egyre hangsúlyosabbá
váltak a római polgárnak a „vir bonits” eszményével
kifejezett erkölcsi kötelességei.
Outstanding Characters o f the Jurisprudence főcím
alatt elsőként Bárt Coppein (Leuveni Katolikus
Egyetem) ismertette a bíró és professzor Edmond
Picard (1836-1924) jogtudományi munkásságát
(Edmond Picard, Actor and Witness o f the
Socicilization o f Law in Belgium at the End o f the I9th
Century). Életműve beilleszthető abba a folyamatba,
melynek során az állam demokratikus átalakulása mel
lett Belgiumban is lezajlott a magánjog közjogiasodása;
a törvényhozás - a gyengék érdekében - egyre
gyakrabban avatkozott be az eredendően a felek ma
gánautonómiájára épülő polgári jogi viszonyokba.
Picard e változások egyik legjelentősebb - bár ellent
mondásos - élharcosa volt. Dániel Rau (Heidelbergi
Egyetem) a híres német közgazdász és publicista,
Friedrich List (1789-1846) ellen 1821/22-ben lefolyta
tott bírósági eljárást és a württembergi tartomány
gyűlésből való kizárását elemezte alkotmányjogi és
büntetőjogi szempontból. List több ízben hangot adott
reformista nézeteinek, s a tartománygyűlési ellenzék
sikeres vezetője lett, amit a tartományi kormányzat nem
nézett jó szemmel, ezért a képviselői immunitási jogot
is sértve nyomást gyakorolván a törvényhozásra,
eltávolíttatta őt a közéletből (Dér Fali Friedrich List Geschah Recht ocler Unrecht?). Jürgen Busch é s __

Kamilla Staudigl-Ciechowicz (Bécsi Egyetem) közös
előadásukban Hans Kelsen és a bécsi jogi kar büntetőjogász és jogfilozófus professzora, Alexander HoldFemeck vitáját ismertették. A kettejük közötti konflik
tus nem pusztán elméleti-módszertani különbségekre
vezethető vissza, hanem a két tudós származásában,
kulturális hátterében megnyilvánuló eltérésekre is, s
végső soron része volt azon, egyre szisztematikusabb
próbálkozásoknak, amelyekkel a zsidó származású
tudósokat igyekeztek eltávolítani a bécsi egyetemről
(„Ein Kampfums Recht”: Bruchlinien in Recht, Kultur
und Tradition in dér Kontroverse zwischen Kelsen und
Hold-Ferneck an dér Wiener Juristenfakultat). Frey
Dóra (ELTE ÁJK) a második világháborút követő
kitelepítések és lakosságcserék nemzetközi jogi és
közigazgatás hátteréről tartotta referátumát (Völkerrechtliche Vorgaben und ihre Verwirklichung zűr
Vollziehung des Bevölkerungsaustausches im Mitteleuropaischen Raum - mit besonderer Beriicksichtigung
von Ungam). Nemcsak a kérdés jogi szabályozása volt
hiányos; valójában a végrehajtás során még azon szabá
lyok sem érvényesültek, amelyek - többnyire rendeleti
szinten - rendelkezésre álltak. A szekciót Tomislav
Karlovic (Zágrábi Egyetem) előadása (Retroactivity in
Preclassical Román Law) zárta a visszaható hatály
tilalmának római jogi gyökereiről, melynek legfon
tosabb forrását Cicero Verres elleni beszéde képezi (In
Verrem II, 1).
A Turning Points on the Field o f the Penal Law
témakörben elhangzó referátumok sorát Giorgica Sorin
Apetrei (Petre Andrei Egyetem, Jászvásár/Ia§i) nyitotta
meg, áttekintve Románia büntetőeljárásjog-fejlődé
sének főbb csomópontjait (1864-es, 1968-as eljárási
törvény, 1993-as bírósági szervezeti reform), különös
tekintettel a külföldi (főként francia) eljárásjogok és a
nemzetközi emberi jogi egyezmények hatására (The
Criminal Trial in Present-day Románia). Mihaela
Laura Pamfil (Petre Andrei Egyetem, Jászvásár/Iaji) a
halálbüntetés mellett és ellen felhozott érveket vizsgál
ta történeti és összehasonlító aspektusból, elsősorban a
főbenjáró büntetés jövőjének kérdésére keresve a
választ (The Death Penalty - The Pást and the Present:
What about the Future?). Bató Szilvia (Szegedi
Tudományegyetem) a 18-19. századi osztrák és ma
gyar büntetőjog-tudomány közötti ,.Wissenstransfer”
kérdéseiről szólt (Möglichkeiten dér Forschungen dér
österreichisch-ungarischen strafrechtlichen Beziehungen), s konkrét esettanulmányban hasonlította össze
a magzatelhajtás bűncselekményének az 1803-as oszt
rák büntető törvényben és az 1830-as magyar bün
tetőjogi javaslatban található szabályozását.
A Legislative Tendencies on the Field o f Civil Law
címmel jelölt szekcióban három előadás hangzott el.
Mázi András (Károli Gáspár Református Egyetem) az
ősiség és az ági öröklés szabályozásának fejlődését
ismertette a polgári átalakulást megelőző időktől az új
polgári törvénykönyv tervezetéig (Lineal Inheritance
and the Hungárián Civil Law). Judit Valis Salada
__ (Gironai Egyetem, Spanyolország) az 1889-es spanyol
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polgári törvénykönyv létrejöttének nehézségeiről szá
molt be (The Codification o f Civil Law in Spain). A
kodifikáció ügyét nemcsak az Ibériai-félszigeten
egymás mellett létező, különböző, egymással nehezen
összeegyeztethető szokásjogi territóriumok hátráltat
ták, hanem a történeti jogi iskola spanyol képviselői is,
akik nem látták időszerűnek egy egységes spanyol Ptk.
megalkotását. Dave de Ruysscher (Leuveni Katolikus
Egyetem) a 15-16. századi antwerpeni csődjog változá
sairól beszélt referátumában (From Individual Debt
Recovery to Collective Liquidation Procedures. New
Ideas on Creditors' Rights in Sixteenth-Century
Antwerp). Míg korábban az adósság egyéni behajtása,
több hitelező esetén pedig a jelentkezés időbeli sor
rendje szerinti kielégítés volt jellemző, addig a városi
tanács 1516-ban és 1518-ban hozott rendeletéi - kimutathatón a ius commune hatására - egy, a hitelezők
közösségén alapuló eljárást vezettek be, és követeléseik
arányos megtérítését írták elő .'
A konferencia utolsó napjára két szekcióülés maradt.
Interesting Legal Questions cím alatt került sor
Janwillem Osterhuis (Amszterdami Egyetem) előadá
sára (Industrialisation and Liberalism; Consequences
fó r the Performance o f Obligations in the Germán
Territories and the Netherlands), melyben a referens az
iparosodásnak és a liberalizmusnak a 19. századi német
és holland polgári jogra gyakorolt hatását vizsgálta;
ennek egyik jeleként értékelte a szerződések termé
szetbeni és azonnali teljesítése elvének visszaszoru
lását, s a pénzbeli, valamint a kellő időben való tel
jesítés gondolatának előretörését. Irina Apetrei (Petre
Andrei Egyetem, Jászvásár/Ia§i) a humán reprodukciós
eljárások tervezett romániai szabályozásáról, annak
megengedett és tilos módjairól számolt be, ismertetve a
román ortodox egyház álláspontját is (The Settlement o f
Reproduction Health and Medically-assisted Humán
Reproduction - a Turning Point in the Románián
Legislation o f Family Law). Beke-Martos Judit (ELTE
AJK) a protokoll természetéről értekezett (Is Protocol a
Fictio luris?); a protokoll sajátos „jogi kísértet”, amely
anélkül szabályoz emberi kapcsolatokat, hogy írott
szabályai lennének.
Végül The Effects o f Morál Religious Norms szek
ciócímen három további referátum hangzott el. Nótári
Tamás (Károli Gáspár Református Egyetem) a salzbur
gi érsekség Karantánia és Alsó-Pannónia feletti iurisdictióját igazolni kívánó, 870-ben keletkezett Conversio Bagoariorum et Carantanorum kapcsán föl
merülő egyes kérdésekről szólt előadásában (Rechtshistorische Bemerkungen zűr Conversio Bagoariorum
et Carantanorum), különös tekintettel a műben említett
„carta sine litteris”-re, a betű nélküli pergamenre.
Komáromi László (PPKE JÁK) az antik Róma vallási
és erkölcsi normarendszereinek a jogban való megje
lenését vizsgálta olyan D/ges/o-fragmentumok alapján,
amelyek valamely jogi kérdés kapcsán a ,,/as’’-ra,
illetve a „mos”-ra hivatkoznak (Elemente religiöser
und moralischer Normensysteme in den Werken von
klassischen römischen Juristen). Végül Cosmin

Jog
Dariescu (Alexandru Ioan Cuza Egyetem, Jász
v á s á r a i) azt a folyamatot ismertette, melynek során a
moldvai és havasalföldi ortodox metropolita joghatósá
ga alól kikerültek a házassági ügyek, s a két fejedelem
ség egyesítését követően, az 1864-es bírósági
szervezeti törvényben végleg a civil hatóságok
hatáskörébe utalták őket (Jurisdiction over Mcirriage in
the Románián Principalities: from the Ecclesieistical
Court to the Secular Tribunal).
Az áttekintésből szembetűnhet egyrészt az, hogy az
idei terítéken túlnyomó többségben voltak az újkori,
sőt, kortárs jogtörténeti témák; ókori vagy középkori
tárgyról az előadások alig negyede szólt. Érzékelhető
továbbá az Európa keleti feléről érkező résztvevők
számának az utóbbi évek találkozásaihoz képesti jelen
tős növekedése: kelet és nyugat ezúttal nagyjából
azonos létszámban képviseltette magát.3 Ez nyilván a
helyszín földrajzi elhelyezkedésének is betudható; a
németek idei csekély szerepvállalása azonban így is
meglepő. Az előadások nyelve tekintetében állandósul
ni látszik az angol túlsúly: idén 29 angol nyelvű referá
tum mellett mindössze 8 hangzott el németül (ebből is
4 magyar jogtörténészek részéről) és 3 franciául.
A jogtörténeti diszciplína fontosságáról, a jogi
oktatásban betöltött szerepéről korábban (pl. 2003-ban
Budapesten, 2004-ben Varsóban) folytatott eszmecsere
mára cselekvésbe fordult. A tavalyi Fórum résztvevői
zürichi székhellyel a svájci jog szerint egyesületet
alapítottak (Association o f Young Leged Historians AYLH). amely mostantól jogilag szervezett formában
kívánja intézni a fiatal jogtörténészek éves konferen
ciájával és az ott elhangzott előadások publikálásával
kapcsolatos teendőket. Az utóbbit a müncheni Martin
Meidenbauer Kiadó is segíteni fogja, amely 2006-ban
külön sorozatot indított a Fórum referátumainak
kiadására (Yearbook o f Young Legeit History Jeihrbuch Junge Rechtsgeschichte). Az AYLH fősza
bályként minden, nem habilitált jogtörténész számára
nyitott szervezet; a tagság a 20 euro éves tagdíj
befizetésével jön létre. A közgyűlésre minden évben az
aktuális találkozót követően kerül sor; az elnökséget a
legutóbbi és a következő találkozó szervezői alkotják.
A szervezet tervbe vette egy honlap létrehozását is,

amely nemcsak az éves konferenciáról szóló informá
ciókat fogja közvetíteni, hanem állandó fórumot is biz
tosítani kíván a kutatásokról szóló eszmecseréhez.
Az idei találkozó - a jelenlévők által is egyöntetűen
megállapított - sikere nemcsak a fajsúlyos szakmai
programnak köszönhető. Elvitathatatlan érdeme van
benne a XIV. Fórum szervezőinek, Peres Zsuzsannának
és Kovács Eszternek, s a munkájukat őszinte lelkese
déssel segítő számos kollégának, doktorandusznak,
valamint az ügy iránt érdeklődő pécsi joghallgatóknak.
Köszönet illeti őket azért is, mert a konferencia
tudományos vonulata mellett nagy figyelmet szenteltek
az Európa különböző vidékeiről érkezett vendégeket
közösséggé formáló programoknak is. így a Fórumot
nemcsak a Pécs történelmi és kulturális emlékeit bemu
tató városnézés, hanem a villányi borvidék különleges
ségeit terítékre helyező borkóstoló (Kecskés Boros
pince, Villány), a tihanyi kirándulás és az azt követő
balatonfüredi vacsora is emlékezetessé tette. Kissé fájó,
hogy a rendezvény mindezek ellenére viszonylag kevés
hazai fiatal jogtörténészt vonzott, holott kiváló alkalom
lehetett volna számukra is a diszciplína európai vérke
ringésébe való bekapcsolódásra. Erre legközelebb - eb
ben a formában - 2009-ben. várhatóan Firenzében ke
rülhet majd sor, vagy azt követőn 2010-ben, a - Pécs és
Essen mellett - éppen akkor Európa kulturális főváro
saként is szereplő Isztambulban.

ind egy doktori iskola, mind pedig egy tan
szék számára igen nagy öröm, ha egy doktorandusz vagy doktoranda komoly, minősé
gi munkát tesz le az asztalra. Különösen nagy öröm
ez a jogtörténet területén, hiszen mára ez a terület
jórészt kívül került a graduális és a doktori képzés
ben résztvevő hallgatók érdeklődési körén. Ez persze
jórészt érthető, hiszen a régiek jogának és gondol
kodásának mélyebb megismeréséhez, vizsgálatához
képest egyéb, jóval „izgalmasabb” és esetleg napi
közérdeklődésre is számot tartó témák adódnak. Mi
több, ha egy tételes és egy modem jogi téma között
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c so p o rto sítá s azo n b an nem teljesen eg y ezik a résztvevők n em 
zetiség szerinti m eg o szlásáv al: tö b b en h azáju k o n kívüli egyetem ,
illetve k u tató k ö zp o n t kö telék éb e tarto zó k én t látogattak M ag y arország ra.

őrlődő hallgató esetében a végleges választás nagy
ban függ a jelölt nyelvi kvalitásaitól: jogtörténetet
művelni a klasszikus nyelvek (bizonyos) ismerete
nélkül nehéz.
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