
Jogtörténész Napok 
Svájcban

2012. szeptember 2. és 6. közölt a festői szépségű, 
hegyekkel övezett Luzemben, Svájc legfiatalabb, 
2001-ben alapított jogi karán rendezték meg a 39. 
Deutscher Rechtshistorikertagol. A konferencia nemzet

közi jellegét és jelentőségét mutatja, hogy Németország 
mellett több résztvevő érkezett Ausztriából, Olaszország
ból, Portugáliából, Finnországból. Japánból és Izraelből 
is. Magyarországot a Szegedi Tudományegyetem, az Eöt
vös Loránd Tudományegyetem és a Miskolci Egyetem 
oktatói képviselték.

A vasárnapi ünnepélyes megnyitó keretében a luzerni 
születésű Peter von Matt, a zürichi egyetem irodalomtörté
nettel foglalkozó professzora tartotta meg az első előadást 
Recht. Gerechtigkeil und Sympathie. Uber die Polyphonie 
des Urleils in dér Lileratur címmel. Előadásában Schil
ler mellett Kleist, Gerhart Hauptmann és végül a kortárs 
irodalom képviselője, Bemhardl Schlink is helyet kapott.

A konferencia nyitó előadásait követően két külön 
szekcióban folytatódott a program, amely löbb szempont
ból is különlegességekkel szolgált. Elsőként azzal, hogy 
az előadások egy részét a svájci polgári törvénykönyv 
(ZGB) születésének 100., illetve a svájci büntető törvény- 
könyv (StGB) megalkotásának 70. évfordulója határozta 
meg, hiszen a szervezők külön szekciót szenteltek a té
mának Schweizerische Kodifikál ionsgeschichte im Kon- 
text címen. Továbbá érdekesség volt az interdiszcipliná
ris megközelítésre való törekvés, amelynek bizonyítéka, 
hogy a jogtörténészek mellett az előadók között jelentős 
számban helyet kaptak más társadalomtudományok kép
viselői, így történészek, irodalomtörténészek, szocioló
gusok, nyelvtudománnyal, valamint politikatudománnyal 
foglalkozó kutatók is. Olyan új kutatási irányvonalak is 
előtérbe kerüllek, mint a „Gender'"-kutatások eredményei
nek a bemutatása, vagy a „Postcolonial Studies”.

A hétfői nap két plenáris előadással kezdődött. A frank
furti egyetem jogász-szociológus végzettségű professzor 
asszonya, a német feminizmustörténet kutatásának jeles 
szakértője, Ute Gerhard Die Frau als Rechtsperson -  
oder: Wie verschieden sind die Geschlechler? Einblieke

in die Jurísprudenz des 19. und 20. Jahrhunderls címmel 
tartott színvonalas referátumában kutatási témájának egy 
szeletéről kaphattunk képet. Előadásában részletesen be
mutatta és elemezte a 19. századi jogtudomány képviselői 
-  például Kari von Savigny - nőellenes jogi álláspontját, 
majd az emancipáció és a kodifikációk hatására bekövet
kező 20. századi változásokat. Álláspontja szerint a for
mális egyenlőség létrejött ugyan, azonban a gyakorlatban 
a nemek közötti egyenlőtlenség továbbra is fennáll.

A másik plenáris előadási Roger Berkowitz (New York), 
a Hannah Arendt Center fór Politics and Humanities poli
tikával, filozófiával és az emberi jogokkal foglalkozó tudo
mányos vezetője tartotta. Jogelméleti témájú előadásában a 
méltányosság szerepét, befolyását, a jog fogalmának alaku
lását és a jogpozitivizmus létrejöttét vizsgálta John Austin, 
Leibniz, Jhering, és Savigny írásainak tükrében.

A hétfő délutáni szekciók egyik témája a svájci kodi- 
fikációtörténet volt, amelynek keretén belül Félix Schöbi 
(Laussane), svájci szövetségi bíró a svájci polgári törvény- 
könyv elmúlt száz évének történetéről beszélt Weshalb 
Spezielgesetze? Ein Riickblick a u f die lelzten 100 Jahre 
des Scbweizer Zivilgesetzbuchs című előadásában, majd 
Bénédicht Winigcr, a genfi egyetem jogtörténeti tanszéké
nek professzora a svájci kötelmi jog jellegzetességeit mu
tatta be. A svájci kodifikációtörténct kérdéseit boncolgatta 
továbbá a berni egyetem büntetőjogi tanszékének munka
társa. Martino Mona és a közigazgatási joggal foglalkozó 
Benjámin Schindler (St. Gálién) is a Sibylle Hofer (Bem) 
elnökletével zajló szekcióban. A ZGB és a StGB jubileu
mi ünnepségére az este folyamán került sor, amelyen Dr. 
Michael Leupold, a szövetségi igazságszolgáltatás veze
tője mondott a kodifikáció jelentőségét méltató beszédet.

A párhuzamosan zajló másik előadássorozat a Völ- 
kerrechtsfiguren. Prakliken globaler Verbindlichkeit cí
met viselte, és ennek keretén belül (is) a jogtudomány 
kutatói mellett több tudományterület képviselői is helyet 
kaptak mind az előadók, mind a szekcióelnökök között, 
így a szekciót a német irodalomtudománnyal foglalkozó 
Thomas Weiten, a konstanzi egyetem professzora vezet
te. Előadást tartott a politikatudomány jeles képviselője, 
Andreas Anter (Leipzig), valamint a német nyelv- és iro
dalomtudománnyal foglalkozó Niels Webcr (Siegcn) is. 
A hamburgi egyetem jogi karán európai és nemzetközi 
joggal foglalkozó professzor, Márkus Kotzur a nemzet-
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közi jogban 2001. szeptember 11. óta keletkezett narra- 
tívákat elemezte Völkerrechtsfiguren im kontext -  neue 
Narratívért im Völkerrecht seit 09/11 című előadásában, 
és utalt a Cári Schmitt nevéhez fűződő „kivételes állapot” 
fogalmának a felújítására is. A Cári Schmitt nevéhez fűző
dő fogalom bemutatása volt Niels Weber (Siegen) referá
tumának a témája is. A téma előadói között volt továbbá 
Michael Neumann, a konstanzi egyetem 18-20. századi 
német irodalomtörténettel foglalkozó kutatója is, aki elő
adásában Heinrich von Kleist nemzetközi joggal össze
függő esettanulmányát elemezte.

A következő nap plenáris nyitóelőadását angol nyelven 
F’ietro Costa (Firenze) jogtörténész professzor tartotta; té
mája a konferencia egyik újdonságát jelentő „Postcolonial 
Studies" volt. A luzerni egyetemen oktató középkorász, 
Valentin Groebner előadása -  az előadónak és a téma ak
tualitásának köszönhetően is - a konferencia egyik érde
kes részét jelentette. Figyelemfelkeltő volt már előadásá
nak címe is: Ist dér menschliche Körper eine Ware? Ein 
historischer Bilck a u f die Grenzen dér Káuflichkeit. Elő
adásában képet adott az emberi szervkereskedelem közép
kori és kora újkori gyökereiről.

A Thomas Duve (Frankfurt a. M.) által vezetett délutáni 
szekció előadásai angol nyelven folytak, a referátumokat 
tartó kutatók a globális jogtörténet lehetséges útjait vázol
ták. így többek között Assaf Likhovski (Tel-Aviv) Bri- 
tish-Colonial Tax Law in Mandatory Palestine and Israel, 
Geentanijali Srikantan (Bangalore) Towards New Con- 
ceptual Approches in Legal History: an exam inat ion o f  
tlie British Colonial Encounter with Hindu Law, valamint 
Hduardo Zimmermann (Buenos Aires) Transnational a r 
culation o f  Constitutional Law and Droit Administratif: 
Public Law and New Concept o f  Statehood in A igent ina 
címmel tartott előadásában.

A konferencia utolsó napján a lisszaboni egyetem jogi 
karának tanára, António Manuel Hespanha tartott angol 
nyelvű előadást, míg a plenáris előadások sorát Pia Let- 
to-Vanamo (Helsinki) zárta. Utóbbi témája az észak-eu
rópai országok jogtörténetének áttekintése volt egy 
közös skandináv jogtörténet meghatározása céljából. 
A fentebb említeti országok jogtörténeti hasonlóságá
nak az alapját a professzor asszony az északi jogtörténet 
megkésett fejlődésében látta, amelyre példaként a római 
jog recepcióját, a kodifikációt és a jogtörténetírást emlí
tette. Kiemelte ugyanakkor azt is, hogy Finnország más 
utat járt be, s így jogtörténete számos eltérést mutat a 
többi északi országhoz, így Dániához, Svédországhoz és 
Norvégiához képest. A délutáni szekciók egyik témája a 
Gender és a jogtörténet kapcsolatának a vizsgálata volt. 
A Gender in dér Rechtsgeschichte című ülést Inge Krop- 
penberg(Regensburg) moderálta. Elisabcth Holzleithner 
(Wien), Nikolaus Benke (Wien), Siegrid Westphal (Os- 
nabrück), valamint Carolina Ami (Basel) tartott ebben a 
témakörben előadást. A párhuzamosan zajló szekció re- 
fcrálói -  Christoph H. F. Meyer (Franfurt A. M.), Simon 
Teuschcr (Zürich), és Stephan Meder (Hannover) -  And- 
reas Thicr (Zürich) vezetésével a jog és a jogtudomány
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változásait vizsgálták a szóbeliség és az írásbeliség át
menete között.

Az előadások sokszínűsége és interdiszciplináris jel
lege mellett a konferencia különleges újdonságát és szín
foltját a poszterek jelentették. Hogyan alkalmazhatóak a 
társadalomtudomány egyes témáinak a bemutatására a 
természettudományok területén jól bevált szemléltető esz
közök? A keddi napon külön szekció keretében került sor a 
jogtörténet különböző korszakaival és témáival foglalkozó 
német és angol nyelvű poszterek kiállítására és bemutatá
sára. A szekció keretében lehetőség nyílt a poszterkészítök- 
kcl való beszélgetésre, kérdések feltevésére, az adott téma 
megvitatására is. A huszonegy poszter megalkotói között 
találkozhattunk doktorandusz hallgatókkal és tudományos 
fokozattal rendelkező tudósokkal egyaránt. Stefánia Giald- 
roni, a római egyetem jogtörténeti tanszékének ösztöndíjas 
kutatója „Mosaic projekt: Piecing together a Mosaic: Desc- 
ribing, Digitizing and Using Medieval Legal Manuscripts” 
elnevezésű posztere többek között nagyszerű példája a jog
történet képi megjelenítésének. Bemutatta a kézzel írott 
középkori jogtörténeti források digitalizálásának és fel- 
használásának fontosságát és lehetőségeit. A poszter szem
léltette a 2008-ban indult projekt hátterét, a kitűzött célokat 
-  alapvető feladatként szerepelt a középkorban keletkezett 
kézzel írott dokumentumok olvasásának a fontossága - ,  a 
módszertani kérdéseket, valamint az elért eredményeket, 
így például a megalkotott wcboldalt (http://mosaico.cirsfid. 
unibo.it/) a kutatók és az érdeklődők számára. Ugyancsak 
az internet adta lehetőségek felhasználásának egyik lehet
séges módját mutatta be Almuth Bcdenbender (Heidelberg) 
posztere. A heidelbergi egyetemen zajló projekt keretében 
15. és 16. századi német nyelvű jogtörténeti irodalom di
gitális gyűjteményét (http://DRQEdit.de) hozták létre. Frey 
Dóra (Budapest) kutatási témáját színvonalasan szemlél
tette Junstische Mittel in dér Zwangsmigration nach dem 
zweiten Weltkrieg in Ungam” címmel készített posztere. 
Mindezek mellett olyan témákról is hasznos információkat 
és ötleteket menthetett az érdeklődő, mint például: a bécsi 
jogi és államtudományi intézet története 1918 és 1938 kö
zött (Mag. a Kamilla Maria Staudigl-Ciechowicz & Dr. Ta
mara Ehs, Wien), a római tulajdonjog története (Erié Pool, 
Brüsszel), a svájci jogforrások gyűjteménye az interneten 
(Pascalé Sutter, Zürich), a késő 18. századi büntetőjog jel
lemzői (Chrislopher Luther, Potsdam).

A záró rendezvényen a konferencia értékelése és a díj
átadás mellett -  a „Preis des Deutschen Rechtshistoriker- 
tags” és a „Hermann Conring Preis 2012” -  szó esett a 
Deutscher Rcchtshistorikertag jövőjéről is, amelynek a 
tübingeni Eberhard Karls Universitát jogi kara ad majd 
otthont 2014 szeptemberében.

Összességében egy tartalmas és színvonalas konferen
cián vehettünk részt, amely rámutatott a jogtörténet sok
színűségére és az egyes tudományterületekkel -  mint a 
politikatudomány, a szociológia, a nyelvtudomány, az iro
dalomtörténet -  való kapcsolatának a fontosságára is.

Lehotay Veronika
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