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váth Pál), a polgári eljárásjog és az anyagi magánjog
területén is máig alapvető műveket alkotó Zlinszky Imre
(Zlinszky János), a többek között Maine Az ősi jog c.
művét magyar nyelvre első ízben átültető neves jog
bölcselő, Pttlszky Ágost (Szabadfalvi József), a római
jogászként és civilistaként egyaránt kiemelkedő tudású,
a magyar Jheringnek is nevezett Szászy-Schwarz
Gusztáv (Hamza Gábor), a hazai büntetőjog-tudomány
klasszikus képviselője. Vargha Ferenc (Nánási Lász
ló), a római jogi és papirológiai kutatásairól egyaránt
ismert Pázmány Zoltán (Pókecz Kovács Attila), a jog
tudósként és a bölcsészettudomány képviselőjeként
egyaránt alkotó és oktató Holub József (Kajtár István),
az elsősorban civilistaként számon tartott, de számos
más jogterületen is alapvetőt és maradandót teremtő
Nizsalovszky Endre (Mádl Ferenc), az elsősorban a
civilisztika és nemzetközi magánjog számos kérdését
mélyrehatóan művelő, ma is sokat hivatkozott Szászy
István (Burián László), a nemzetközileg is jól ismert,
hatalmas életművet maga után hagyó, kivételes
képzettséggel és elismertséggel rendelkező magyar
romanista, Visky Károly (Hamza Gábor), a magyar
alkotmányjog, közigazgatási jog és jogtörténet kiváló
művelője, Csizmadia Andor (Kajtár István), végül pe
dig az egyebek mellett a római tulajdonjog és a római
szerződési jog területén zseniálisan eredeti gondola
tokat tartalmazó, ma is újabb és újabb kutatásokra
inspiráló műveket alkotó Diósdi György (Hamza
Gábor) életpályáját tárja az olvasó elé.
Az immár kétnyelvű előszóval és tartalomjegyzékkel
ellátott harmadik kötet, a sorozat eddigi utolsó darabja,
elsőként a korabeli törvénykezési eljárás szabályait
összefoglaló Directio methodica neves szerzője, korá
nak talán legnagyobb magyar jogtudósa, Kosztanicai
Kitonich János (Gedeon Magdolna), majd a műveiben
a korabeli magyar magánjog és büntetőjog kérdéseivel
foglalkozó Szlemenics Pál (Nánási László) tudományos
munkásságát mutatja be. Elsősorban levéltári kutatások
alapján készült, számos, eddig kevéssé ismert adalékot

és dokumentumot is az olvasó elé táró és ezért rend
kívül értékes a Csemegi Károlyról, minden idők egyik
legnagyobb magyar büntetőjogászáról készült portré
(Sebestyén István). Ezután a kötet a római jogász
Farkas Lajos életpályáját - különös tekintettel a római
jogi kötelmekről írott munkájának részletekbe menő,
beható ismertetésére (Hamza Gábor) - , majd a 19.
század második felében alkotó neves statisztikus,
Jekelfalussy József munkásságát (Kovacsicsné Nagy
Katalin) mutatja be. A továbbiakban a magyar magán
jog tudományának irányát a mai napig alapvetően
meghatározó, óriási tekintéllyel rendelkező civilista,
Grosschmid Béni (Weiss Emília), a kereskedelmi jog, a
váltójog, a törvénykezési jog, a szövetkezeti jog, a biz
tosítási jog és a tengeri magánjog területén egyaránt
jelentős műveket maga után hagyó Nagy Ferenc (Csehi
Zoltán), a jogbölcselőként és nemzetközi jogászként is
ismert Teghze Gyula (Szabadfalvi József), az elsősor
ban a kereskedelmi jog területén alapvetőt és
maradandót alkotó Bozóky Géza (Pókecz Kovács
Attila), a magyar jogfilozófia egyik legismertebb,
legtermékenyebb és legnagyobb hatású képviselője,
Moór Gyula (Szabadfalvi József), a politikatudomány,
szociológia, valamint az állam- és jogbölcselet
területén egyaránt alkotó Ottlik László (Szabadfalvi
József), végül a többek között szinoptikus jogelmélete
és 1943-ban megjelent, a magyar nyelvű szakirodalom
ban a mai napig egyedülállóan monumentális vál
lalkozásnak tekinthető Angol jogelmélet c. műve révén
ismert Horváth Barna (Cs. Kiss Lajos) életpályájáról és
tudományos munkásságáról olvashatunk.
Reméljük, hogy a sorozat további — a nemzetközi
érdeklődésre való tekintettel akár teljes egészében vagy
részben idegen nyelvű — kötetekkel bővül majd, ame
lyek a világszínvonalú, az európai jogtudományhoz
mindig is ezer szállal kapcsolódó magyar jogtudomány
további számos neves képviselőinek életútját is
méltóképpen tárják majd az olvasó elé.

A császár régi viselete

A császár hatalmától
a hatalmaskodásig

- A Régi Birodalom alkotmányés szimbolumtörténete
Barbara Stollberg-Rilinger:
Des Kaisers alté Kleider - Verfassungsgeschichte und
Symbolsprache des Altén Reiches
Verlag C. H. Beck, München, 2008, 439 p.
ISBN 978-3-406-57074-2

kora újkori német történelem egyik legjobb isme
rőjének és rituálékutatójának, a Münsteri Egyetem
Koraújkori történelem Tanszéke vezetőjének, Barbara
Stollberg-Rilingemek új monográfiáját veheti kézbe az
olvasó. A szerző eddigi munkáiban az állami léthez
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- Válogatás a német könyvpiacon

megjelent jogtörténeti tárgyú művekből
kapcsolódó politikai fogalmak változásait, ezeknek
képekben és metaforákban kifejeződő tartalomváltozá
sait kutatta, valamint a Szent Német-római Birodalom
sajátos és eredeti képét vázolta fel a 15-19. századig.
Műveiben nem a modern szuverén államiság nézőpont
jából kívánta a kort leírni, hanem a szokásjog és az írat
lan szabályok által meghatározott politikai akarat-

képzés megjelenési formáit, gyakorlatát és eljárásrend
mutatja be. Teszik ezt olyan korban, amikor a már rég
szerét vizsgálta.
meghaladottnak hitt intézmény feléledésével, egy, a
A császár régi viselete című könyvével nem
nyugati világban vitathatatlan dogmaként elfogadott
kevesebbre vállalkozott, mint hogy a törvényalkotók
tilalom napi gyakorlattá váló folyamatos meghazudáltal rögzített és annak alapján általunk elképzelt képet
tolásával, a könyörtelen pragmatizmus érvénye
összevesse a szokásokban életre
sülésével, sőt közös hitvallásunk
kelt korabeli valósággal. A
tudományos
felülvizsgálatával
Német-római Birodalom alkot
kell szembesülnünk. A nemzetkö
mányos rendszere ebben a műben
zi közvélemény aggódó figyelme
szimbólumok és rítusok folyama
ellenére, sok ország, számos mo
Dcs Kaisors altc Klcklcr
tosan változó színpadképént jele
dem erőszakszervezet továbbra is
nik meg a szemünk előtt.
alkalmazza a kínzás intézményét,
Vei '*i»ur.>;t.v*eM'hit'hte
Miként zajlottak a Reichstag
változatos eszközökkel egészítve
ülései, hogyan érintkeztek a
ki a tortúra eszköztárát.
u n d SvTnixdsurarhc
követek a fejedelmi udvarokban,
A kínvallatás, mint a vallomá
és hogyan iktatták be a biroda
sok erőszakos kicsikarásának esz
lom vazallusait? Amit ezekről a
köze a késő középkortól a 18. szá
kérdésekről az írott jogszabályok
zadig egész Európában elterjedt,
meghatároztak, az csak egy do
szerves és szabályozott része volt
log - bizonyítja a szerző
az
az inkvizitórius büntetőeljárás
azonban, hogy ezek a szabályok
nak. A kora újkor társadalma
hogyan és mennyiben érvénye
azonban az állam kötelezettsé
sültek és telítődtek valós tarta
gévé tette az „igazság” hivatalbóli
lommal, az egy másik tényezőn,
felderítését, miközben - a modern
a szimbolikus aktusok szövevé
kriminalisztikai eszközök hiányá
nyes rendszerén múlott. Az izgal
ban - továbbra is a beismerő val
mas könyv bemutatja, hogy a kö
lomás maradt a bizonyítékok
zépkori politika formanyelve,
királynője. Bár a felvilágosodás
egyfajta képekben megjelenő
tanainak térhódításával sok kritika
alapszókincsként funkcionált,
és változtatás érte a kínzás in
amelyet minden érintett ismert és
tézményét, a valóságban még so
használt, s amely nélkülözhetet
káig megőrizte helyét az enge
len volt az elfogadott és elismert
detlenséget, illetve a hamis vallo
I u t a s G sth w e n d / M art Winiger
rend megértéséhez, működteté
mástételt fizikailag is szankcio
séhez.
náló, immár önálló büntetőtör
Die Abschaffung dér Folter in dér Schweiz
vényi tényállásokká átalakult for
mában.
A szerzők a széles körben elter
jedt
véleménnyel szembemenve
A kínzás eltörlése
rámutatnak, hogy az 1798-tól
Svájcban
1803-ig fennálló Helvét Köztár
saság francia mintára megvaló
Lukas Gschwend-Marc Winige:
sított büntetőjogi reformjaival,
Die Abschaffung dér Folter in dér
különösen a kínzás eltörlésével,
Schweiz
nem tudta végérvényesen kitörölni
a kínvallatás intézményét a svájci
Europaische Rechts- und
Regionalgeschichte Bánd 6
büntetőjogból, s 1803 után a kan
tonok újra visszanyúltak az ink
Dike Verlag, Zürich/St. Gálién vizitórius eljárás ezen közkedvelt
Nomos Verlagsgesellschaft,
intézményéhez.
Az erőszakkal
Baden-Baden, 2009, 167 p.
SS D IK E
kikényszerített
vallomás
a 19. szá
ISBN 978-3-8329-4150-5
zad közepéig létező realitásként
működött a svájci büntetőeljárásSankt Galleni Egyetem szerzőpárosa - Lukas
jogban, 1869-ben Zug kantonban még hüvelykszorítót
Gschwend, a Szt. Galleni Egyetem Jogtörténeti
alkalmaztak az egyik terhelt kihallgatásánál. A szerzők
és jogszociológiai Tanszékének profeszora és
ilyen és hasonló szemléletes, helyi példák sorával mu
Marc Winige, ugyanezen tanszék tudományos mun
tatják be a vallomástételi kötelezettség végleges eltör
katársa - a kínvallatás svájci történetét, alkalmazását és
léséig vezető, a svájci büntetőjog által bejárt hosszú
.az eltörlésére tett jogi és eszmetörténeti erőfeszítéseket
utat.
C i» o p S !id K R e d its - u n d R c g lo o jlg e it h ld it t
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Lieberwirth (Halle), Cosima Möller (Berlin), Ulrike
MüBig (Passau), Gerhard Otte (Bielefeld), Stefan
Ruppert (Frankfurt), Mathias Schmoeckel (Bonn),
Alain Wijffels (Leiden).
10-14.
A nemzetközi és a hazai jogtörténész szakma
számára is különös érdeklődésre
tarthat számot Ruszoly József pro
fesszornak a kötetben A magyaror
szági nemzetiségi törvények és az eu
Aktén des
rópai alkotmánytörténet 1848-1868
36. Deutschen Rechtshistorikertages
között címmel szereplő, hiánypótló
tanulmánya.

A 36. Német Jogtörténész N apok
közleményei
Halle 2006. szeptember
Aktén des 36. Deutschen
Rechtshistorikertages
Halle an dér Saale, 10.-14.
September 2006
Szerkesztők: Heiner Lück, Rolf
Lieberwirth
Nomos Verlag, Baden-Baden Franz Steiner Verlag,

R o lf l i í f t c i w i r t h / H c ín e i Lü c k ( H n g )
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Stuttgart - Stámpfli Verlag, Bern,
2008, 722 p.
ISBN 978-3-8329-2358-7

Sichar bosszúja
gyűjteményes kötet - ame
lyet Heiner Lück, a Witten
Carsfen Bernoth:
bergi Luther Márton Egye
Die Fehde des Sichar
tem Polgári jogi, európai, német és
Rheinische
Schriften
zűr
szász jogtörténeti tanszékének
Rechtsgeschichte Bd.10
vezetője és Rolf Lieberwirth,
Nomos Verlagsgesellschaft, BadenBaden, 2008, 318 p.
ugyanezen tanszék professzor
emeritusa szerkesztett - átfogóan
ISBN 978-3-8329-3894-9
□
Nomos t
'**•<■**
dokumentálja a német nyelvterület
legfontosabb, 1927 óta kétévente
arsten Bernothnak, a Bonni Egyetem Német- és
megrendezendő alkotmány- és jogtörténeti konferenci
rajnai jogtörténeti Intézete tudományos mun
asorozatát, az ezúttal a 2006-ban első okleveles
katársának könyve a 2008-ban több rangos jogemlítésének 1200. évfordulóját ünneplő Halléban meg
történeti publikációt is megjelen
tartott 36. Német Jogtörténész
tető Rajnavidéki jogtörténeti ér
Napok előadásait. A több mint 350
tekezések 10. köteteként jelent
konferencialátogató részvételével
meg, és a frank-meroving kor
megrendezett négynapos rendez
egyik legtöbbet tárgyalt, a német és
Oie Fehde desSkhar
vény szervezői a hagyományos a francia jogtörténeti stúdiumok
római jogi, kánonjogi, jogtörténeti
kötelező anyagául szolgáló forrását
és metodikatörténeti - szekció
elemzi.
felosztást megtartva, átfogó, több
Már magának a „Fehde" fogalmá
témakört is felölelő, új tudománynak meghatározása sem egyszerű
területeken végzett kutatásokat is
feladat. Az önsegélytől a magánhar
bemutató szekciókkal, ünnepi
cig, a kompozíciótól az önbíráskodá
előadásokkal, valamint közlemé
sig, hatalmaskodásig, sőt a vérbosznyek ismertetésével is kiegészítet
szúig terjednek ennek a kifejezésnek
ték a programot.
a német jogtörténeti irodalomban
A tíz szekcióülés neves német és
megjelenő megfelelői, amely sokszí
külföldi előadói az antik-római
nűség a kifejezések mögött megbúvó
jogtörténet, a középkori kereske
értékelési különbözőségeket is jól
delem és kézművesség szabályo
mutatja.
zási története, az emberi életkor
jogi vonatkozásai, a ius commune
A magánharcról szóló legelső,
emberképe, a jogi módszertan tör
hiteles korabeli feljegyzés ténete, a kelet-európai városjogok, az európai felsőamelyben a tudós közvélemény szerint az intézmény
bíróságok, a kánonjog, valamint a jogi fakultások ítél
fontos ismérvei először jelennek meg markánsan az egyik legelfogadottabb koraközépkori historikus,
kező tevékenysége témaköreiben tartottak előadásokat,
Tours-i Szent Gergely püspök (Gregorius, Gregor
amelyeket most a széles szakmai közvélemény számára
is hozzáférhetővé tesz a kötet.
von Tours) által a 6. században lejegyzett Sichar
A teljesség igénye nélkül néhány név a rangos
harca. Magát a leírást a szerző tízkötetes, az 570-es
szerzőgárdából: Wilhelm Brauneder (Bécs), Pascalé
években írt krónikája, a Decem libri historiarum tar
Cancik (Frankfurt a. M.), Emily Kadens (Texas), Rolf
talmazza.
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Jog_________
Az ábrázolt konfliktus 585 és 588 között zajlott le
Tours környékén. Sichar magas rangú frank előkelő
voit, akit Gergely ptispük a huszas éveiben járó, erősza
kos és iszákos legényként mutat be. Sichar földijével.
Austregisillel együtt ünnepelte Krisztus Urunk
születésének ünnepét, amikor a Manthelan falu papjá
nak misére és az azt követő ünnepi lakomára hívó leve
lével érkező követet az Austregisilhez tartozó mulatozók közül valaki kardjával megölte. Sichar értesülve
a háza békéjét feldúló gyilkosságról, fegyveresen jelent
meg a misén, hogy Austregisilt ott vonja kérdőre. Az
azonban, a reá váró veszélyről időben hírt kapva,
fegyveres kíséretével érkezett, és a csetepaté nyerte
seként elkergette Sichart, aki sebesült embereit, ruháit
és pénzét a lelkészházban hátrahagyva kereket oldott.
Austregisil megostromolta a házat, ellenfele embereit
lemészárolta, a vagyontárgyakat pedig az őt illető jóvá
tételként magával vitte.
Sichar a polgárok bíróságához („iudicio em um ”)
fordult panaszával, amely elmarasztalta és pénzbünte
tésre ítélte Austregisilt, a feleket pedig szerződéses
egyezségre szólította. A bíróság ítéletének azonban jogosan felbátorodva, de jogtalanságra vetemedve Sichar saját kezűleg kívánt érvényt szerezni, és az el
lenséges párt házára éjjel rátörve a rablott vagyont őrző
háziurat és családját kiirtotta, javait elvette, állatait
elhajtotta.
Ekkor kapcsolódott be az ügybe - a további véron
tást megelőzendő - a Tours-i Gregorius püspök, aki
engesztelő vezeklésre, illetve a pénzbüntetés egyházi

SZEMLE
Varga Norbert
PhD-értekezésének
nyilvános vitája
Debreceni
Egyetem
Bölcsészettudományi
Karán, 2008. február 6-án. a Multidiszciplináris
Bölcsészettudományok Doktori Iskola történe
lem programjában került sor Varga Norbert A köztörvényhatósági törvény (I870:XLII. te.) bevezetése
Debrecen és Szeged szabad királyi városokban
(1870-1872) című PhD-értekezésének nyilvános
vitájára, amelyet a történelemtudomány képviselői mel
lett szép számban tiszteltek meg a jogtörténészek is.
Nem véletlenül, hiszen a Szegedi Tudományegyetem
AJK Magyar Jogtörténeti Tanszékének akkori tanár
segédje (ma már adjunktusa) a témát, amelyen a doktori
disszertáció alapszik, még joghallgató korában a Deb— receni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán válasz56
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kincstárba való megfizetésére szólította fel a viszálykodókat. Bírói döntésével azonban a kacifántos ügy még
korántsem nyert végső elintézést...
Több mint 200 éve foglakoznak és vitatkoznak a
frank középkor kutatói a meroving kori magánharc
archetípusaként tekintett Sichar bosszújával, annak
értékelésével. Mi rejlik az erőszakos cselekménysor
mögött? A feudális anarchia látlelete vagy a konstruk
tív társadalmi ön- és jogsegély intézményesülésének
kezdetei egy olyan időszakban, amikor az állami erő
szakmonopólium fogalma még ismeretlen volt?
A szerző nem elégszik meg a forrás elemzésével és
az intézmény bemutatásával, a forráselemzés kapcsán
rávilágít a jogesetre az elmúlt két évszázadban rárakó
dott nemzeti-politikai nézetkülönbségekre is, amelyek a
német és a francia tudósok álláspontja között feszültek
és hatásukban máig érezhetőek. Láthatóvá válik, hogy a
frank időszak kutatói bizony nem mindig a közös euró
pai gyökerek feltalálásán és bemutatásán, sokszor in
kább a nemzeti különbségek felerősítésén fáradoztak.
Bernoth leszögezi: ahhoz, hogy az elhíresült eset
megítélésében új egyezségre juthassunk, a jövőben dif
ferenciáltabb fogalom- és mintahasználatra lesz szük
ségünk. Csak ennek az eszköztárnak a birtokában - mu
tat rá a szerző - ítélhetjük meg a korabeli történéseket,
és tehetjük fel a jövőben a kérdést, hogy valóban ebben
a 6. századi véres konfliktusban kereshetjük-e a magán
harc intézményének alapjait?

Barna Attila

tóttá. (Közben pedig elvégezte a Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Karát is, ahol történész végzett
séget szerzett.)
A dolgozatban a szerző a köztörvényhatóságokról
szóló, de általában röviden csak „első megyetörvény
ként" emlegetett 1870:42. te. megvalósításának konkrét
lépéseit tárja fel, mégpedig két kelet-magyarországi
város: Debrecen és Szeged összehasonlító bemutatása
alapján. A témakör lehatárolása természetes (bár kevés
bé tudományos) volna akkor is, ha a szerző személyes
kötődéséből indulnánk ki: Varga Norbert a szegedi jogi
kar képzésében kezdte, és a Debreceni Egyetemen
fejezte be jogi tanulmányait, majd Debrecenben kezdte,
s jelenleg Szegeden folytatja oktató- és kutatómunkáját.
De a dolgozat ennél tudományosabb alapot is kínál,
számos párhuzammal és ellentéttel: mindkettő szabad
királyi városból lett törvényhatóság, mindkettő komoly
politikai közélettel és jelentős gazdasági súllyal bíró
nagyváros, mindkét városban jól dokumentált az áta
lakítás - ugyanakkor az egyik kormánypárti, a másik
ellenzéki többségű. Már ez a néhány szempont is izgal
mas feladatot jelent, komoly eredményeket se jte t-é s a
szerző nem is marad adósa az olvasónak. Az elemzés
azonban - elkerülendő a túlzott egyirányúságot - érin
tőlegesen kiterjed Arad, Kecskemét és Nagyvárad

