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38. Német Jogtörténész 
Napok Münsterben

A  jogtörténet-tudomány nemzetközileg talán legje
lentősebb, kétévente megrendezésre kerülő kon
ferenciája a Deutscher Rechtshistorikertag, 

amely, nevétől eltérően, hosszú ideje nem csak a német, 
hanem az európai jogtörténészek találkozója. A 
résztvevők száma idén rekordot döntött, több mint 300 
professzor, oktató, kutató, illetve doktorandusz érkezett 
főként a német nyelvterületről, Skandináviából és 
Közép-Európából. Voltak résztvevők az USA-ból, 
Japánból és Dél-Amerikából is. Magyarországról az 
ELTE, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Debrece
ni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem oktatói kö
zül összesen tizen vettek részt a rangos eseményen, 
amelynek 2010. szeptember 15-17. között a Westfáli- 
sche Wilhelms-Universitat jogi kara adott otthont. Prof. 
Dr. Niels Jansen, Prof. Dr. Peter Ostermann és Prof. Dr. 
Reiner Schulze vezetésével, a Polliik und Religion cí
mű kutatási program támogatásával szervezték az ez 
évi konferenciát. A program témájához illeszkedve a fő 
hangsúly az előadások során az egyházjogon, illetve az 
egyházjog és a vallási normák egyéb jogágakra gyako
rolt hatásán volt.

A rendezvényi fiatal, habilitáció előtt álló kutatók 
kutatási projektjeinek bemutatása vezette be, ezt 
követte a hivatalos megnyitó, ahol az egyelem rektora

__és a kar dékánja köszöntötte a megjelent vendégeket,
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majd Ulrich Berges professzor tartott ünnepi előadást 
az Otcstamentum igazságosságfogalmáról.

A következő két napon, a szokásoknak megfelelően 
délelőtt két plenáris előadást hallgathattak meg a részt
vevők, délután pedig párhuzamosan két szekcióban 
folyt a munka. Az első nap teljes egészében a vallás és 
a jog egymásra hatásának jegyében szerveződött. A 
plenáris előadások közül az elsőn a burgundiai kolos
torok római jogi másoló és kompiláló tevékenységéről, 
és ezzel kapcsolatban egy kódex datálásának nehéz
ségéről hallhattunk a freiburgi Wolfgang Kaisertől. A 
második előadást a frankfurti Max-Plank-Institut für 
Europáische Rcchtsgeschichte új igazgatója. Thomas 
Duve tartotta, Kirchliche Rechtsgeschichte in Hispa- 
noamerika. Bilanz und Perspektiven dér Forschung 
(Latin-Amerika egyházi jogtörténete. A kutatás mér
lege és perspektívái) címmel. A jelentős vitát kiváltó 
előadás a jogtörténeti kutatás perspektívaváltásának és 
az Európa-központúság meghaladásának szükséges
ségét, mint a tudományág egyik lehetséges továbbfej
lődési útját vázolta fel.

A délutáni szekciók közül az egyik a vallási normák
nak az öröklési jogra gyakorolt hatását vizsgálta. Az 
USA-ból érkezett Shael Hcrmann a zsidó jog, 
Benjámin Jokisch, az iszlamisztika kutatója a muzul
mán jog, a kölni Martin Avenarius a római jog, a frei
burgi Bemd Kannowski a germán jogok, a Chicagóból 
érkezett Richard Helmholz pedig a common law szem
pontjából vizsgálta a kérdést. A Reinhard Zimmennann 
által moderált szekció jói példázza, hogy a Deutscher 
Rechtshistorikertag már csak nevében a német 
jogtörténészek konferenciája: immár angol nyelvű 
előadások is elhangzanak, és más tudományterületek



képviselői is bemutathatják jogtörténeti irányú kutatási 
eredményeiket.

A párhuzamosan zajló másik szekció az egyház és az 
állam polgári eljárásjogban való szerepét vizsgálta. 
Thomas Riifner (Trier) a harmadik személyek 
részvételét elemezte a római perekben, a müncheni 
Susanne Lepsius a tisztségviselők elleni eljárások ket
tős természetét: a polgári eljárás keretében közjogi 
kérdésekről született döntéseket ismertette. A zürichi 
Andreas Thier nagy vitát kiváltó referátuma a kánoni 
perek és az idő viszonyáról szólt, majd Tilman Repgen 
(Hamburg) a bizonyítási teher kérdését boncolgatta 
előadásában.

A következő nap főelőadásai a modern kor jog
történetébe vezettek. A Trierből érkezett Lutz Raphael 
az idegenrendészeti jog kialakulását, az idegenek 
helyzetének jog- és társadalomtörténeti aspektusait 
mutatta be. Inga Markovits (Austin, USA) előadásából 
a szocializmus évei a berlini Humboldt Egyetemen 
témájában végzett kutatást, a karnak és a jogászoknak 
az NDK-ban elfoglalt helyzetét ismerhettük meg.

A délutáni szekciók közül az egyik ismét az állam, 
az egyház és a jog kapcsolatát vizsgálta, ezúttal a bün
tetőjogon keresztül: Harald Maihold (Basel) igen 
érdekes előadásában a holtakon, illetve képeken végre
hajtott büntetések kérdését elemezte a erimen exceptum 
tükrében. Ulrike Ludwig (Drezda) a bosszú és a ke
gyelem kérdését tárgyalta, a bonni Mathias Schmoeckel 
az 1512-es Reichsnotariatsordnungot. mint az alkot
mány- és a büntetőjog-történet forrását vizsgálta referá
tumában. A göttingeni Rebekka Habermas egy igen 
egzotikus helyszínre. Togóra kalauzolta hallgatóságát, 
a misszionáriusok és a gyarmatosítók jogra gyakorolt, 
nem feltétlenül pozitív hatását bemutatva.

A Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Társa
ság a nagy sikerű tavalyi konferenciáját köve
tően 2010. december 7-8-án tartotta a szokásos 

évenkénti tudományos összejövetelét.
A Társaság nevéből adódóan elsősorban a tör

ténelemtudomány művelői voltak jelen a rendezvé
nyen, amelynek során az érdeklődők két napon 
keresztül, délelőtt és délután hallgathatták az előadá
sokat. Bár a Társaság eredeti célkitűzése az volt. hogy 
az előadók a rendvédelem közép-európai kihívásait 
ismertessék, a beszámolók jelentős része hazai tárgy
kört dolgozott fel és mutatott be. Mindkét napon volt 
azonban néhány, aktuális problémát boncolgató előa
dás, így nemcsak a történészek, hanem a rendé
szettudomány mai helyzetét figyelemmel kísérő szak
emberek számára is hasznos lehetett a konferencia.

Sajnálatos módon a rendezvényen ezúttal sem sike
rült megalapozott szakmai álláspontot kialakítani azzal 
kapcsolatban, hogy mi a rendészettudomány és a rend
védelem tudománya közötti lényegi különbség, illetve 
beszélhetünk-e érdemben „rendvédelemről”, ezért az 
előadások többségében zavaróan összemosódott a két

Jog
A másik szekció egy igen aktuális témával, a történeti

kritikus kommentárokkal foglalkozott, a jogtörténet a 
jog-összehasonlítás és a jogi dogmatika határterületén. 
Lord Rodger of Earlsferry előadása ismét a common low 
világába vezetett a brit bíróságokon alkalmazott történeti 
érvelések bemutatásával. Filippo Ranieri (Saarbrücken) 
a jog-összehasonlítás és a jogtörténet szerepére hívta fel 
a figyelmet a polgári jog fejlődési lehetőségeinek 
elemzésében. Sonja Meier a BGB-hez kiadott Histo- 
risch-kritischer Kommentár példáján ismertette a törté
neti-kritikai elemzés tudományos elemzési módszerét. 
Milos Vec. a frankfurti Max-Plank-lnstitut munkatársa a 
jogtörténetnek, mint történeti jogi szövegeknek a kom
mentálásával foglalkozott számos tudományelméleti kér
dést felvető előadásában.

Az előadások után és a szekcióülések során lehető
ség volt kérdéseket feltenni, egyes témák kapcsán 
érdekes, számos érvel felvonultató vita alakult ki -  
minden főelőadást követő vitát és szekciót egy-egy pro
fesszor moderált. A rendezvényt a jogtörténészek köz
gyűlése zárta, ahol díjak átadására is sor került. Magyar 
szempontból különös jelentőséget adott a díjátadónak, 
hogy Jakab Éva, a Szegedi Tudományegyetem Római 
Jogi Tanszékének egyetemi tanára Risikomcmagemeni 
beim Weinkauf -  Periculum und Praxis im Imperium 
Romamim című monográfiájáért -  az első közép-kelet- 
európai szerzőként -  elnyerte a Deutscher Rcchtshisto- 
rikertag díját, amelyet egy rangos szakmai kuratórium 
kétévente ítél oda a legkiemelkedőbb, német nyelven 
megjelent jogtörténeti tárgyú monográfia szerzőjének.
Az igen rangos, német tudományos kiadók által alapí
tott díjhoz Professzor asszonynak magam és kollégáim 
nevében ezúton is gratulálok.

Frey Dóra

Rendvédelem-történeti
konferencia
fogalom. További hiányosságként értékelhető, hogy a 
tudományterület fiatal kutatói nagyon csekély számban 
képviseltették magukat -  ami talán a szervezés hibáinak 
tudható be, hiszen a rendészeti ágazat doktorandu- 
szainak országos konferenciája nem sokkal a Társaság 
rendezvénye előtt, 2010. november 17-én volt, és mind 
ezen, mind a november 23-25-én megrendezett 
Kriminálexpón számos fiatal szakember adott elő olyan 
témában, amely a Társaság konferenciájának program
jában is helyet kaphatott volna.

így a jelenlevők az első napon több olyan előadást 
(Parádi József, Szakály Sándor) is hallhattak, amelyek 
részben az előző évi konferenciáról is ismerősek lehet
tek. Újszerű volt viszont Boda József és Csapó Csaba 
előadása a KERA (Közép-Európai Rendőr Akadémia) 
létrejöttéről és jelentőségéről, valamint az erdélyi dua
lizmus kori igazgatásrendészet működéséről. Több


