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ságról. E kiindulópontból haladunk előre a humanizáció 
útján, s bontakozik ki egy emberségesebb büntetés-végre
hajtás iránti igény. A szerző szól az átalakuló államhatalom
ról, mely nyilvánvalóan kulcsfontosságú szerepet töltött be 
a megjelenő újítások, így a dologházak és a fenyítőházak 
kapcsán is, melyek történeti mo
delljeiről e fejezetben olvashatunk.
Mindemellett a korszak kodifikáci- 
ós törekvései -  így a Bambergische 
Peinliche Halsgerichtsordnung, a 
Constitutio Criminalis Carolina, a 
Praxis Criminalis (Constitutio Cri
minalis Ferdinandea) -  is releváns 
részét képezik a XVII. század törté
netét feldolgozó blokknak, csakúgy, 
ahogyan az újkori börtönépítészetről 
szóló áttekintés is. Ebben a fejezet
ben kaptak helyet -  a hazai fejlődés 
tekintetében egyebek mellett -  a kas
sai börtönfelház, illetve a vármegyei, 
úriszéki tömlöcök.

A XVIII. század börtönügyét tag
laló fejezetrész az Első kísérletek 
alcímet viseli. A jogalkotás szem
pontjából rendkívül meghatározó 
korszakról beszélünk, nem csoda, 
hogy a szerző részletesen foglalko
zik az akkori jogalkotás meghatározó tervezeteivel, illető
leg kodifikációs eredményeivel, így a Constitutio Crimina- 
lis Theresiana, a Diritto penale del Granducato di Toscana 
(Codice Leopoldino), a Sanctio Criminalis Josephina, vala
mint a Bencsik Mihály-féle magyar praxis criminalis 1712. 
évi tervezetének főbb rendelkezéseit is az olvasó elé tárja. 
A szerző áttekintést nyújt a felvilágosodás börtönügyre gya
korolt hatásáról, Cesare Beccaria munkásságáról, valamint 
a börtönarchitektúra megerősödéséről. A korszak magyar 
büntetés-végrehajtása vonatkozásában a tömlöcügy helyze
tével, illetve a vármegyei börtönökkel foglalkozik, valamint 
számos, így többek között a tallósi és a szegedi fenyítőház-

zal ismerteti meg az olvasót. Hogy teljes képet kapjunk, a 
fogvatartottak fenyítőházbeli helyzete mellett a nevelés és a 
munkáltatás kérdéskörét is tárgyalja a szerző.

A monográfia utolsó része, mely a Reformok alcímet vi
seli, a XIX. század börtönügyét értékeli. A fejlődéstörténet 

a modern büntetés-végrehajtás ka
pujába érkezik, ezt sugallja több al- 
fejezet címe is, így például az Egy 
új korszak kezdete. Kifejtésre kerül 
a büntetési elméletek mellett a bör
tönügyi tudományosság kialakulása, 
amelynek jelentős gondolkodóiról, 
például Heinrich Balthazar Wag- 
nitzról és Carl Joseph Anton Mitter- 
maierről is szó esik. Mezey Barna 
átfogó képet fest a korra jellemző 
végrehajtási rendszerről, kitérve a 
ma is jellemző progresszív sziszté
ma alapvetéseire. A XIX. századi 
magyar büntetés-végrehajtás kap
csán a jelentős kodifikációs törekvé
sekről ejt szót a szerző, teszi mindezt 
igencsak alapos, mélyreható módon. 
A magyar börtönügy modernizációj a 
láthatóan a szabadságharc leverését 
követően, a monarchiának köszön
hetően kezdődik meg, és hatalmas 

fordulópontot és mérföldkövet jelent a kiegyezés. Hogy 
igazán teljes körű legyen a század börtönügyének bemuta
tása, e fejezetben is képet kapunk a kor börtönépítészetének 
sajátosságairól, mindemellett az európai államokra jellem
ző büntetés-végrehajtási rendszerekre is kitér a szerző. Be
fejezésképp az új kriminológiai irányzatok, illetve képvise
lőik kapnak teret a monográfiában.

Vitathatatlan, hogy a magyar börtönügy történetét be
mutató szakirodalom rendkívüli kötettel bővült Mezey 
Barna professzor úrnak köszönhetően, melyet ezúton is jó 
szívvel ajánlok nemcsak a büntetés-végrehajtás, hanem a 
jogtörténet iránt érdeklődők figyelmébe is.

MEZEY BARNA

A BÖRTÖNÜGY
A 17-19. SZÁZADBAN

A  b ö r t ö n  e u r ó p a i  ú t j a
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A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Állam

tudományi Karának Jogtörténeti Tanszéke közös 
szimpóziumok szervezésével, Zlinszky János ha

gyományteremtő munkásságát követve, szoros kapcso
lattartásra törekszik a közép-európai egyetemek társtan
székeivel. Szintén a Zlinszky-hagyományok nyomán ez 
nem csupán oktatók közötti, hanem a tanszékhez kötődő 
hallgatói kapcsolattartást is jelent. Szigeti Magdolna PhD 
egyetemi docens Deutsche Rechtsgeschichte szemináriu
mának hallgatói az elmúlt években két, a Bécsi Egyetem 
Jog- és Alkotmánytörténeti Intézetében rendezett szim
póziumon tartottak előadásokat, ottani oktatók, hallgatók 
párhuzamos részvételével. 2018. április végén a két világ
háború közötti alkotmányfejlődéssel, míg 2019. szeptem
ber elején a második világháború utáni alkotmányfejlő
déssel kapcsolatos témákat vitattak meg.

SZEMLE
Tanszéki nemzetközi 
kapcsolatok
PPKE JÁK Jogtörténeti Tanszék 
(2015-2019)

Az oktatói kapcsolattartásra áttérve, abban a jogtörté
neti és bölcsész történelem tanszékek (akadémiai intézet) 
mellett, zömében alkotmánytörténeti témák lévén, alkot-
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mányjogi tanszékek is érintettek. Tanszékünk három főál
lású oktatója (Szigeti Magdolna, Komáromi László PhD 
egyetemi docens, Szabó István tanszékvezető egyetemi 
tanár) a szimpóziumok állandó résztvevője, mellettük ese
tileg a tanszék megbízott oktatói, a kar más tanszékeinek 
oktatói, de más hazai jogi kar oktatói is előadnak.

A rendezvények egynapos, előre egyeztetett téma köré 
szerveződő 4-12 előadást magukba foglaló tudományos 
kerekasztal-beszélgetések. Az érintett tanszékek nagy
részt egymással is szakmai kapcsolatban állnak, így a 
szimpóziumok több esetben nem csupán bilaterális, ha
nem multilaterális részvétellel zajlanak.

Jelen beszámoló, időrendben visszafelé haladva, a 
megelőző öt év eseményeit foglalja össze. Az érintett tan
székek (intézetek) az alábbiak: Bécsi Egyetem Jog- és 
Alkotmánytörténeti Intézet, Cseh Tudományos Akadémia 
Történelem Intézet (Prága), Károly Egyetem Cseh Tör
ténelem Intézet (Prága), Jagelló Egyetem Alkotmányjo
gi Tanszék (Krakkó), Sziléziai Egyetem Alkotmányjogi 
Tanszék (Katowice), Ivan Franko Egyetem Jogtörténeti 
Tanszék (Lemberg), Chemnitzi Műszaki Egyetem Törté
nelem Intézet. Ezeknek a tanszékeknek (intézeteknek) a 
meglátogatása mellett természetesen több szimpóziumnak 
adott otthont a PPKE Jog- és Államtudományi Kara is.

2019. december 20-án közös szimpóziumunkra is itt 
került sor, amely 100 Jahre Friedensvertrag St. Germain 
címmel az első világháborút Ausztria oldaláról lezáró 
saint-germaini békeszerződés centenáriumára emlékezett. 
Az előadások az első világháborút lezáró békeszerződé
sek, a dualista Monarchia felbomlásából eredő következ
mények, az Anschluss-törekvések, valamint az új állam 
alapítása vs. jogfolytonosság problémaköreit vizsgálták. 
A közös szimpózium egyben lehetőséget nyújtott a Wil- 
helm Brauneder 75. születésnapjára kiadott Festschrift ha
zai bemutatására is [Hamza, Gábor -  Hlavacka, Milan -  
Takii, Kazuhiro (hrsg.): Rechtstransfer in der Geschichte. 
Internationale Festschrift fúr Wilhelm Brauneder zum 75. 
Geburtstag. Bern, 2019. Peter Lang Publishing].

2019. november 12-én, a Cseh Tudományos Akadémia 
Történelem Intézetében zajlott találkozónk A közép-eu
rópai alkotmányosság 1918 utáni fejlődése (Entwicklung 
der mitteleuropaischen Verfassungsmafiigkeit nach 1918) 
címet viselte. Az előadások az első világháborút követő 
alkotmányjogi változásokat érintették csehszlovák, ma
gyar, német és összehasonlító jogi szemszögből.

A Jogállamiság Magyarországon és Lengyelországban
-  múlt és jelen (Rechtsstaat in Ungarn und in Polen -  Ver- 
gangenheit und Gegenwart) címmel 2019. május 20-án 
tartott közös szimpóziumunkat a Jagello Egyetem Alkot
mányjogi Tanszékének vendégeként szerveztük meg. Az 
előadások a jogállamiság témakörét meghatározott törté
nelmi korszakokhoz, illetőleg jogintézményekhez kötve 
vizsgálták. A kora polgári és az 1918-1939-es lengyelor
szági állapotok, valamint az 1989-1990-es magyarországi 
helyzet mellett annak a közvetlen demokráciával, az ál
lamforma büntetőjogi védelmével, illetőleg az alkotmány
bíráskodással fennálló kapcsolatát vitattuk meg.

Magyarország Európában, Európa Magyarországon
-  történelem, jog, kultúra „aközös európai házban” (Un-

garn in Europa, Europa in Ungarn -  Geschichte, Recht, 
Kultur im „gemeinsamen europaischen Haus”) címmel 
2019. február 6-án rendezett szimpóziumunknak a Chem
nitzi Műszaki Egyetem Történelem Intézete adott otthont. 
Az előadások az Európa-gondolatot érintették történelmi 
és jelenkori perspektívából, s néhány hozzákapcsolható 
közjogi intézmény szemszögéből.

2018. december 17-én hazai rendezésű volt a Közigaz
gatási- és Alkotmánybíráskodás (Verwaltungs- und Ver- 
fassungsgerichtsbarkeit) című konferencia. Az előadások 
az alkotmánybíráskodás 1849 utáni ausztriai kezdeteit, a 
jelenlegi osztrák alkotmánybíráskodás elméletét és gya
korlatát, a közigazgatási bíráskodás ausztriai fejlődését, 
az alkotmánybíráskodás jelenlegi hazai helyzetét, az al
kotmányjogi panasz múltját és jelenét, a tradíciók hatását, 
illetőleg a magyar történeti alkotmányban betöltött szere
pét vizsgálták.

2018. december 11-én a Cseh Tudományos Akadémia 
Történeti Intézete adott otthont az 1918-as közép-európai 
államalapításokat tárgyaló összejövetelünknek (Staats- 
gründung 1918 im Mitteleuropa). Több előadás szólt a 
csehszlovák állam létrejöttének közjogi hátteréről: Masa- 
ryk elképzeléseiről, a tényleges alkotmányjogi folyama
tokról, az egyházakkal fennálló viszony rendezéséről s 
a Habsburg monarchia örökségének hatásairól. Emellett 
vitáztunk a weimari alkotmánynak, valamint a közvetlen 
demokráciának az államokra gyakorolt hatásáról, vala
mint az 1918-1920-as magyarországi átmenet alkotmány
jogi sajátosságairól.

2018. június 15-én hasonló témakörben (Államalapítás 
és/vagy kontinuitás -  Staatsgründung und/oder Kontinui- 
tat) egy saját rendezésű szimpóziumunk is volt. A nem
zetközi témák előadásai a monarchikus államformák első 
világháború utáni megszűnését, az új osztrák állam létre
jöttét, az új lengyel állam megalapítását, valamint Liech
tensteinnek az Osztrák Császárság megszűnéséből eredő 
külpolitikai irányváltását érintették. A hazai témakörök 
nyomán Jászi Oszkár „keleti Svájc” koncepcióját, a köz
társasági kísérletet, az államcímer és a jogfolytonosság 
kapcsolatát, valamint az államterület feletti népszavazá
sokat vitattuk meg.

2017. október 27-én, a Cseh Tudományos Akadémia 
Történeti Intézetének vendégeiként, a kiegyezés 150. 
évfordulójára emlékeztünk. Konferenciánk az Oszt
rák-magyar dualizmus és a cseh tartományok (Österrei- 
chisch-ungarischer Dualismus und böhmische Lander) 
címet viselte. Több előadásban vitattuk meg a kiegyezés 
alkotmányjogi sajátosságait, s annak különböző közjogi 
hatásait. A cseh kollégák előadásai nyomán pedig saját 
nemzeti oldaluk álláspontjairól disputáltunk. A cseh és a 
magyar kiegyezési törekvések viszonya, az 1871-es cseh 
kiegyezési kísérlet, valamint a Morvaországon belüli köz
jogi viszonyok adták a főbb témákat.

Saját szervezésű volt a szövetségi állami modellről, 
Das bundesstaaliche Prinzip címmel, 2017. szeptember 
25-én rendezett szimpózium. Érdekes vitaindító előadás 
hangzott el az Osztrák Császárság tartományi törvényho
zó szerveinek szerepéről. A szövetség (császárság) dinasz
tikus állam lévén, a nemzeti parlamentek szerepét ugyanis
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ezek töltötték be. Ezen túl az előadások nyomán megvi
tattuk az osztrák jogtudománynak a szövetségi szervező
déséről vallott 1918 és 1931 közötti nézeteit, az alapjogok 
helyzetét a német szövetségi szerveződések történetében, 
valamint magyar oldalról Kossuth Lajos Dunai Konföde
rációra vonatkozó elképzeléseit.

A Jagelló Egyetemen, 2017. május 23-án, szintén a 
jogállamiság témaköréből volt közös szimpóziumunk. Az 
autokrata kormányzat és a jogállamiság, valamint a köz
vetlen demokrácia és a jogállamiság viszonyát vizsgáló 
előadások után konkrét történelmi időszakok megvitatásá
ra tértünk át. A második világháború alatt működő lengyel 
emigráns kormányok, illetőleg az 1945 és 1948 közötti 
magyarországi politika viszonya a jogállamisághoz, majd 
az állambíráskodás két világháború közötti lengyelországi 
helyzetét, illetőleg az ugyanitt 2015 és 2016 folyamán az 
alkotmánybíráskodás körül kialakult krízishelyzetet vitat
tuk meg.

A lengyelországi kapcsolatokat összevonva, 2017. má
jus 22-én, a Sziléziai Egyetem Alkotmányjogi Tanszéké
nek vendégei voltunk. Közös rendezvényünk az Alkot
mány értékei (Die Werte der Verfassung) címet viselte. Az 
előadásokon a weimari alkotmány demokratikus értékei
nek, a szokásjog magyarországi szerepének, a közvetlen 
demokrácia alkotmányos értékeinek és lehetséges visszás
ságainak, a lengyel államfő alkotmányossági szerepének, 
a szuverenitás és a jogállamiság kapcsolatának, a társadal
mi szolidaritás és a tulajdon kapcsolatának, a parlamen
táris rendszer értékeinek, a véleménynyilvánítás szabad
ságának, valamint az alkotmánybíráskodás lengyelországi 
hagyományainak problémakörét vitattuk meg.

A kiegyezés 150. évfordulójáról történő megemléke
zéseket, a Bécsi Egyetem Jog- és Alkotmánytörténeti In
tézetének vendégszeretetét élvezve, már 2017. március 
20-án megkezdtük. A 150 éves a kiegyezés (150 Jahre 
Ausgleich) című szimpóziumon a dinasztikus állam vs. 
nemzetállam problémát, az októberi diploma hatásait, a 
polgárság emancipációjából eredő determinációkat, az

1867-es osztrák alapjogi kartát, valamint a kiegyezésnek 
a magyar választójogra, illetőleg magánjogfejlődésre gya
korolt hatásait vitattuk meg.

2016. június 2-án a helyi önkormányzatok közép-euró
pai fejlődéséről, Die geschichtliche Entwicklung der loka- 
len Selbstverwaltungen in Mittel-Europa címmel, a lem- 
bergi Ivan Franko Egyetem Jogtörténeti Tanszékén volt 
közös szimpóziumunk. Az előadások az elmúlt másfél-két 
évszázad ukrán, magyar és svájci helyi közigazgatási re
formjaival foglalkoztak.

2016. május 9-én, a Bécsi Egyetem vendégszeretetét 
élvezve, a Budapest-Bécs jogtörténeti dialógus (Rechts- 
historischer Dialog Budapest-Wien) keretében, a két tan
szék (intézet) oktatóinak aktuális kutatási témáit vitattuk 
meg. Ez a találkozó nem egy meghatározott téma köré 
szerveződött, így az előadások is különböző jogterületeket 
érintettek. Szó volt a Habsburg Birodalom történeti állam
jogáról, a régi jogi katekizmusokról, a nemzetfogalomról, 
a magyarországi demokratikus kísérletekről, a közvetlen 
demokráciáról, és a kartelljog magyarországi történetéről.

A PPKE-n szervezett találkozó volt 2015. novem
ber 13-án az állambíráskodás múltját és jelenét tárgyaló 
workshop (Staatsgerichtsbarkeit in Vergangenheit und 
Gegenwart). Az előadások a témakört osztrák, magyar 
és csehszlovák oldalról tárgyalták. Osztrák oldalról külön 
előadás érintette az elméleti alapokat, az 1918 előtti, az 
1920 utáni, az 1934 és 1938 közötti, majd az 1945 utáni 
helyzetet, s ezekhez kapcsolódott a két világháború kö
zötti csehszlovák állapotok megvitatása. Magyar oldalról 
szó esett az elméleti előzményekről, a miniszterek jogi 
felelősségéről, valamint az állambíráskodásnak a válasz
tási, a közigazgatási, illetőleg a hatásköri bíráskodásban 
megjelenő elemeiről. A konferencián elhangzott előadá
sokról önálló kötet is készült. [Kohl, Gerald -  Szabó, Ist
ván (hrsg.): Staatsgerichtsbarkeit. Beitrage zur Tagung 
„Staatsgerichtsbarkeit in Vergangenheit und Gegenwart“. 
Budapest 2015. Budapest, 2017. Pázmány Press -  PPKE 
JÁK]

november 13. és 15. között kilencedik 
2 0  J  1 9 r  alkalommal került megrendezésre a Sze

gedi Jogtörténeti Napok a Szegedi Tudo
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Magyar 
Jogtörténeti Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadé
mia Szegedi Akadémiai Bizottságának Jogtudományi 
Szakbizottsága szervezésében.

A konferencia hagyományaihoz méltón a magyar jog
történész szakma színe-java képviselte magát. Az első na
pon az „ifjak”, azaz az ország jogtörténeti műhelyeinek 
doktoranduszhallgatói mutatták be tudományos eredmé
nyeiket. A szimpózium második és harmadik napján pe
dig a tudományos fokozattal rendelkező jogászok, jogtör
ténészek és alkotmánytörténészek előadásai következtek. 
Ehelyütt lehetetlen a program teljes körű bemutatása, így

Beszámoló a IX. Szegedi 
Jogtörténeti Napokról

az ismertető szerző nem is vállalhat mást, mint hogy fel
rajzolja a program tablóját, és nagyvonalú összegzést ad
jon az elhangzottakról.

A IX. Szegedi Jogtörténeti Napokat az esemény főszer
vezője, Homoki-Nagy Mária a Szegedi Tudományegye
tem tanszékvezető egyetemi tanára nyitotta meg. A dok- 
toranduszok közül elsőnek László Balázs (PTE) referált a 
királyi jog megjelenéséről a Szent István-kori jogforrások 
alapján, utána Biró Zsófia (PTE) A nádori bíráskodás a
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