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Akotet az ELTE Allam- es Jogtudomanyi Kara al-
tal szervezett nemzetkozi konferencia eloadasai-
nak szerkesztett szoveget tartalmazza. J61 meg-

valasztott cime (,,Btintetdjog-tdrtenet a kovetkezo evez-
redkiiszoben") onmagaban is jelzi a jogtortenet nyitott-
sagat a hatalyos jog, napjaink megoldando teteles-jogi
kerdesei irant. Igazolja azt is, hogy tudomanyszakunk
hazai kepviseloi sem zarkoz-
nak el a legujabb univerzaliz-
mus kihivasai elol. A mu kon-
ferenciakotet, annak minden
mufaji, tartalmi jellegzetesse-
gevel, es szerkesztesi nehez-
segeivel. Egy temakoron (a ta-
gabb ertelemben vett biinteto-
jogon) beliil 18 szerzo tanul-
manyat olvashatjuk. A muvek
tobbsege alapkutatasi eredme-
nyeket kozlo, de vannak olyan
tanulmanyok, amelyek a szak-
irodalmi eredmenyeket foglal-
jak ossze, es olvashatunk a
kotetben jellegzetes konferen-
cia-felszolalast tartalmazo, te-
zisszeru osszefoglalasokat is.

A kotet a nemet-magyar
jogtorteneti egyiittmukodes
fontos dokumentuma, amely
ismetelten bizonyftja, hogy a
teteles jog tortenete teren to-
vabbra is elsosorban a nemet
nyelvu orszagok kutatoival ta-
lalunk kozos nyelvet. Az
alabb bemutatando tanulmanyok a teteles jogra orientalt
vilagunkban is igazoljak a jogtorteneti kutatasok kike-
riilhetetlenseget es eredmenyeit.

Michael Kohler: (Hamburg) Geschichte und Prinzip
der gegenwartigen europaischen Strafrechtsentwick-
lung cimmel, napjaink europai buntetojoganak tortene-
terol es elveirol fit. Indokolt kiilonbseget tett a biinteto-
jog europai tortenete es az europai biintetqjog tortenete
kozott. Az utobbi eszmetortenetet Kant: Orok beke ci-
mu muveig vezette vissza, de hangsulyozta Rousseau es
Saint-Pierre abbe szerepet, ahogyan azt mi is tettiik a
magyar joghallgatok egyetemes jogtorteneti tankonyv-
eben. Ezutan az europai biintetqjogi koordinacio es
egyuttmiikodes legfontosabb allomasait ismerteti. Koh-
ler alapveto jelentosegunek tartja az 1950-es emberjogi
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konvenciot, a rendeszeti es kozigazgatasi szankciok -
kiilonosen a versenyjog teriileten ervenyesiilo - kozeli-
teset, tovabba a klasszikus biintetqjog unios szintu sza-
balyainak harmonizaciojat. A tanulmany foglalkozik az
1997-es biintetojogi ,,Corpus Iuris"-szal, elemzi a terve-
zet szerkezetet, ismerteti a szerzo ezzel kapcsolatos
dogmatikai fenntartasait. A hamburgi egyetem profesz-
szora szerint a biintetojog tartalmi egysegesitese az eu-
ropai egyseg fontos feltetele.

Bard Kdroly: Kontinuitdt oder Nostalgic - Die Re-
form der Strafjustiz cimu tanulmanyaban magyar rend-
szervaltas idoszakanak biintetoeljarasi reformjarol szol.
A torteneti folyamatossag kerdeset veti fel, azt a tor-
venyszerkesztoi es torvenyhozoi dilemmat taglalja,
hogy mikent lehet a korigenyt kielegito reformot alkot-
ni, egyben visszaallitani a kontinuitast, ujra ervenyre
juttatni halado hagyomanyainkat? A szerzo az 1991 es
1994 kozotti kodifikacios bizottsag munkajarol kozol

rendkiviil erdekes reszleteket.
Ismertte teszi, hogy milyen
hatarozott igeny fogalmazo-
dott meg a testiiletben az
1896-os bunvadi perrendtar-
tas egyes intezmenyeinek
visszaallitasara. A tablabiro-
sagi rendszer restauracioja, az
eljaras szakaszainak, a jogor-
voslatok rendjenek atalakita-
sa, az iigyesz szerepenek ujra-
szabalyozasa teren ez a torek-
ves eredmenyes volt.

Kajtdr Istvdn: Strafrecht-
srezeption in Ungarn cimen a
magyar biintetojog 19. szaza-
di recepciojat elemzi. A leg-
fontosabb targybeli muveket
szamba vevo, jol dokumentalt
tanulmanyt haszonnal forgat-
hatjak a nemet nyelvteriileten
kutato kollegak. A szerzo va-
zolja a magyar biintetojogi
kodifikacio tortenetet, koveti
az osztrak, a nemet es francia
hatasokat a hazai biintetojogi

osszefoglalas teriileten. Megallapftja, hogy a kodifika-
cios tevekenyseg a keso-dualista idoszakban kello fi-
gyelemmel volt a nemzetkozi jogeletre, hiszen pi. 1909-
ben az igazsagiigy-miniszterium 996 ilyen targyu
konyvvel rendelkezett. Fontos es targyszeru a szerzo
azon osszegzese, amely szerint a dualizmus-kori ma-
gyar judikatura europai szmvonalon allt.

Gyorgyi Kdlmdn tanulmanya (Die Rolle Mitter-
maiers bei der Ausarbeitung des Strafgesetzentwurfes
vom Jahre 1843) Anton Mittermaier szerepet vizsgalja
az 1843-as biintetojogi javaslatok kidolgozasaban. A
magyar szakirodalomban kozismertek Mittermaier elis-
mero szavai az 1843-as biintetojogi javaslatrol, de a
szerzo nemet irodalmi forrasok felhasznalasaval reszle-
tezobb attekintest ad. A tanulmany roviden attekinti a



magyar biintetqjogi kodifikacio rovid tortenetet, majd
reszletezi Mittermaiernek Szalay Laszloval es Pulszky
Ferenccel folytatott levelezeset. A hazai szakirodalom-
ban eloszor ertekeli Mittermaier Heidelbergben megje-
lent biralatat a Deak-fele javaslatrol, amely ovatossagra
intette a magyar reformereket. Javasolta peldaul, hogy a
halalbiintetest fokozatosan kellene megsziintetni. Gyor-
gyi Kalman joggal feltetelezi, hogy ebben az evtizedben
tersegiinkben egy liberalis alapu, kozos eszmei hatteru
nemzetkozi buntetqjog formalodott.

Gtinter Jerouschek: (Jenai Egyetem) egy antik jog-
elv, a ,,Ne crimina remaneant impunita" kozepkori uto-
eletet es a rendi korszak biintetoeljarasanak nyilvanos-
sagat dolgozta fel. A szerzo az akkuzatorius es inkviz-
itorius eljaras elozmenyeit kutatva hivatkozik a romai
jogi alapokra, a german-frank eljarasi rendszerre. Meg-
allapithatjuk, hogy joghallgatoink hazai tananyagaban
ebben a tekintetben is megfelelo ismeretanyag talalhato
a szerzo fejtegeteseinek megertesehez. Az inkvizitorius
eljaras gyokeret Jerouschek III. Ince papa eljarasi re-
formjaig vezeti vissza, amelynek celja akkor csupan az
egyhazi tekintely visszaallftasa volt. Jerouschek eredeti
latin forrasokat hasznal, munkaja megerteset megkony-
nyiti, hogy altalanos torteneti szemlelettel kozelit a biin-
tetqjogi dogmatika elvont kerdeseihez.

Kurt Seelman: (Basel) Hegel and die Zurechnung von
Verantwortung cimmel a nagy nemet filozofus felelos-
segi tanat elemzi. A jogelmeleti magassagu tanulmany
reszletesen taglalja Hegel ,,felel6sseg-defmiciojat," es az
erre vonatkozo legujabb nemet nyelvu irodalmat. Fokent
a ,,Jogfilozofia alapvonalai" cimu mubol indul ki. Ismer-
teti a mordlis, a kollektiv es a politikai felelosseg hegeli
kriteriumait, a jogi szamonkeres, a beszamithatosag fel-
teteleit. A tanulmany egyik modszertani pozitivuma,
hogy a hegeli gondolatokat osszeveti a kortars nezetek-
kel, es Cesare Beccaria korabbi, a modern biintetqjogi
jogszemleletet megalapozo felfogasaval.

Balogh Elemer a reformkori biintetqjogi dogmatika
strukturavaltasarol (Strukturwandel in der Stafrechts-
dogmatik zur Zeit des Vormdrz) irt. A kotet szerkeszto-
jet dicseri, hogy a magyar biintetojog altalanos kerdese-
irol szolo tanulmanyt a filozofiai targyu agyag utan
kozli. A szerzo - aki egyebkent doktori ertekezeset Karl
Kroeschell professzornal, nemet biintetqjog-tortenetbol
irta -, vilagosan elhatarolja egymastol a biintetojogi
dogmatikat, az altalanos biinteto jogtudomanyt, es a
biintetofilozofiat. Roviden jellemzi a magyar reformkor
tarsadalmi-politikai celjait, es a nemzet valamint az
uralkodo kozott kialakult konfliktust. Ezt kovetoen fel-
vazolja a kozepkori gyokeru 18. szazadi magyar biinte-
tojog szerkezetet, fobb jellemzoit, majd sajat (alap)ku-
tatasait felhasznalva szol a biintetojogi modernizacio-
rol. Kitekint a nemet irodalomra, vizsgalja az 1829-es
es 1843-as elaboratumok dogmatikai jellegzetesseget.
Osszegzese szerint a magyar 1843-as javaslat alapvona-
laiban a korabeli nemet felfogast kovette.

Werner Ogris: (Bees) Der Landzwang in Geschichte
und Gegenwart (A kozveszelyufenyegetes a tortenelem-
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ben es napjainkban) cimmel irt tanulmanyaval gazdagf-
totta a kotetet. Ausztriaban az ismert 1997-es osztrak le-
velbomba-affer utan keriilt a ,,Landzwang" torteneti ka-
tegoriaja ismet az altalanos erdeklodes homlokterebe. A
szerzo nyomon koveti a kozveszelyu fenyegetes kiala-
kulasat 1328-tol, elso emlitesetol kezdve. Elemzi teny-
allasi elemeit, modosulasait. A buncselekmeny megta-
lalhato a Constitutio Criminalis Carolina-ban, az ezzel
osszefiiggo birosagi gyakorlatot is megismerhetjiik a
kotetbol. A tanulmany bemutatja Anselm Feuerbach es
Mittermaier reformjavaslatait, majd koveti az osztrak
szabalyozast, egeszen az 1974-es hatalyos osztrak
BTK-ig. A buncselekmeny a csatlakozott Ausztriaban
reneszanszat eli, hiszen csak 1997-ben 125 ilyen bun-
esetben kellett a hatosagoknak eljarni.

Beli Gdbor tanulmanya (Strafrechtspraxis und
Strafrechtswissenschaft in Ungarn im 18, Jahrhundert)
az egyetlen, amely mar cfmeben is igerte a biintetojogi
gyakorlat attekinteset. Boseges latin forrasok alapjan
vazolja a biinteto igazsagszolgaltatas onallova valasa-
nak 17. szazadi hazai folyamatat, es ismerteti a biinteto
anyagi jog legfontosabb forrasait. Kiter a korabeli biin-
tetqjog-tudomanyra, reszletesen elemzi Huszti Istvan es
Bodo Matyas muveit. Utobbinak Jurisprudencia Crimi-
nalis cimu alapmuvet a jogi szakirodalomban eddig pel-
da nelkiili alapossaggal mutatja be.

Mdthe Gdbor: Verwaltungsstrafrecht oder Neben-
strafrecht? cfmmel aktualis kerdesrol, a kozigazgatasi
biintetojog jogagi jellegerol kozolt eredeti gondolato-
kat. Ismerteti a kerdesre 1839 ota a nemet irodalomban
sziiletett valaszokat, majd bemutatja a 19. szazadi allas-
pontokat es a ket vilaghaboru kozotti felfogasokat. Ezt
kovetoen figyelemmel kfseri a magyar torvenyhozas
122 eves hagyomanyait, amelyek alapvetoen a buncse-
lekmenyek harmas felosztasara epftenek. Kimutatja,
hogy az ujabb magyar szabalyozas elsosorban oppor-
tunus szempontokat, pi. a dekriminalizaciot es az igaz-
gatasi szervek kimeletenek igenyet kovette. A szerzo
elemzi az 1999:69. torveny meghozatalat koveto elvi
vitakat, a birosagi feliilvizsgalat kerdeseit, majd ismer-
teti es ertekeli az Alkotmanybirosag vonatkozo donte-
set. Ezt koveti a torvenyi modell elemzese, es annak
megallapftasa, hogy a szabalyozas mintaja a nemet ha-
talyos torveny volt.

Mezey Barna: Strafrechtskodifikation in Ungarn im
Jahre 1878 cimu tanulmanya uj megkozelitesben tar-
gyalja a biintetojog 19. szazadi osszefoglalasanak leg-
nagyobb eredmenyet, a Csemegi-kodex-et, es annak
eszmei es torvenyhozasi hatasat. Eloszor a hazai kodi-
fikacios kiserletekrol szol, amely soran reszletesen erte-
keli a hazai biintetojogi jogosszefoglalasokat. Ezt kove-
toen - friss szemlelettel, eredeti kozelitessel - ismerteti
Csemegi Karoly szakmai eletutjat, bemutatja jogfelfo-
gasat es azokat a torvenyeket, amelyek a nagy kodifika-
tor szemelyes kozremiakodesevel sziilettek. A kovetke-
zo fejezet a kodifikaciorol szol, amelybol megtudhat-
juk, milyen vitak kozepette, hogyan fogadta el az or-
szaggyules a torvenyt. A tanulmany a kodex ertekelese-
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vel, es regionalis hatasanak attekintesevel zarul.
Wolfgang Sellert (Gottingen) a tettes es aldozat ko-

zotti megegyezes elvi, torvenyhozasbeli es gyakorlati
kerdeseirol ertekezett. (Tater-Opfer-Ausgleich - Ein
altes Problem?). A szerzo elsokent az aldozatvedelem
hatalyos nemetorszagi szabalyozasat tekinti at. Ir az ez-
zel osszefuggo jogirodalmi vitakrol, arrol, hogy ettol a
jogintezmenytol ma mar sokan az allamhatalom biinte-
tqjogi monopoliumat feltik. Ezutan keriil szoba a jogtor-
teneti fejlodes. Helyesen veti fel, hogy eloszor a tortene-
ti valosagnak megfeleloen fel kell tarni a jogintezmenyt,
es csak azutan kell allast foglalni annak alkalmazhatosa-
garol. Reszletesen elemzi a german-frank eljaras kom-
pozicionalis elemeit, majd - foleg a Sachsenspiegelben
meglevo - megegyezesre vonatkozo szabalyokat. A ker-
desben - ligy velem - konzervatfv modon foglal allast,
mert (allaspontja szerint) maffiozus vilagunkban ez a
jogintezmeny nagy veszelyeket rejt magaban.

Revest T. Mihdly: Zu theoretischen Wurzeln des
Strafrechts am Ende des achtzehnten Jahrhunderts in
Ungarn cimu eloadasanak frasos valtozataban a 18. sza-
zad vegenek magyar btintetqjogi dogmatikajarol fit.
Elemzi a 18. szazadi magyar jogi oktatast, attekinti a
biintetqjogi targyu tankonyveket. Egy muvet, a kevesse
ismert Josef Stur latin nyelvu munkajat reszletezi. Az
egykori tankonyvszerzo feltunoen modern fogalmakat
hasznal, ismeri a tarsadalomra veszelyesseg fogalmat,
azt az elvet, hogy a biintetest szeparalni kell, lehetoleg
csak az elkovetot kell sujtani biintetessel. A tankonyv-
iro ismeri a beszamftasi kepesseg fogalmat es a biinte-
teskiszabas teren kiilonbseget tesz a buncselekmenyi
stadiumok kozott.

Angela T. Augustin (Basel) fontos modszertani ker-
dessel, a jogosszehasonlftas alkalmazasanak lehetose-
gevel foglalkozott a hamis eskii es hamis tanuzas torte-
netenek vizsgalata soran (Horizontale und Vertikaele
Rechtsvergleichung - Meineid und Falschaussage in
streitigen Zivilverfahren). Ismerteti a jogosszehasonlito
modszer szerepet altalaban es alkalmazza azt valasztott
temaja szempontjabol. Ezt kovetoen rovid dogmatikai
elemzest vegez, tisztazza, hogy milyen tarsadalmi es jo-

gi erdekeket sert a cimben emlitett ket buncselekmeny.
Az alapos tanulmany ezt kovetoen tortenetileg vizsgal-
ja a ket jogintezmenyt, figyelemmel a kantonalis saja-
tossagokra is.

Jonas Weber: (Basel): Az elektronikus monitoring
(figyelorendszer) svdjci, kiserleti bevezeteserol erteke-
zett. A hazi orizetesek kameras megfigyelesenek lehe-
tosege viszonylag uj, husz evvel ezelott vezettek be az
USA-ban is.

Pdlvolgyi Baldzs: Veinverfdlschung und Weingesetze
in Ungarn cimu tanulmanyaban a borhamisftas es az el-
lene folytatott allami kiizdelem hazai tortenetet foglalta
ossze. A mu figyelemmel kfseri a 18. szazadban megje-
lent ,,borvedelmi" rendelkezeseket es varmegyei statu-
tumokat. Reszletesen elemzi az 1870-es evekben sziile-
tett ,,fogyasztovedelmi" szabalyokat. A statutumok es
kozponti szabalyok szankcioit is osszehasonlitja. A tor-
venyi szabalyozast kovetve elemzi az 1895-ben elfoga-
dott, mezogazdasagi termekekre vonatkozo minosegve-
delmi torvenyt, vegiil az 1908-ba sziiletett elso hazai
bortorvenyt.

Horvdth Attila a szovjetrendszeru diktatura koncep-
cios pereirol (Konzeptionsprozesse in den Diktaturen
des Sowjetsystems) irt. A tanulmany peldakat hoz a ko-
rabeli igazsagtalan, es irracionalisan sulyos biintetesek-
re. A nemet jogtorteneszek szamara is tanulsagos lehet,
ahogyan elemzi es peldakkal illusztralja a szovjet jog-
felfogast es a nyomaban kialakult magyar bfrosagi gya-
korlatot.

Ligeti Katalin: Europaisches Strafrecht - Ansdtze der
Strafrechtsangleichung in der Europaischen Union cim-
mel a biintetqjogi jogharmonizacio elvi es aktualis ker-
deseit vette szamba. A tanulmany elemzi a kozossegi jog
es a nemzeti biintetqjog kolcsonhatasat, a szuprana-
cionalis szankciokat es az unios szervek specialis biinte-
tojogi szabalyait. Szol az union beliili korrupcio-ellenes
jogi szabalyozasrol. Hitelesen kozvetfti a kontinentalis
es angolszasz allaspontot, kiilon erdeme, hogy a neme-
ten kfviil angol nyelvu irodalmat is hasznal.

Stipta Istvan
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Gyor megyei jogu varos Leveltara a Mediawawe Ala-
pitvannyal es a Xantus Janos Muzeummal kozosen
2004. aprilis 29-30-an megszervezte a ,,Valahol Eu-
ropdban" cimu tudomanyos konferenciat. A tanacs-
kozasra egy nappal az europai csatlakozas elott keriilt
sor. Ez az Europa es Magyarorszag torteneteben egy-
arant jelentos fordulat kesztette arra a szervezoket,
hogy korbejarjak, tobb oldalrol megvilagitsak a ma-
gyar historiaban oly sokszor lenyeges szerepet jatszo
integracios folyamatokat, fgy az europai kereszteny

allamok kozossegenek integracios lepeseit Szent Ist-
van koraban csak ugy, mint a mongol-tatar, a torok,
a, Habsburg, a szovjet birodalomepftes kovetkezte-
ben megfogalmazott beolvasztasi kiserleteit. A torte-
nelem integracios igenyei a Karpat medenceben nem
pusztan politikai kovetkezmenyekkel jartak, de a
foldrajzi fekves okan nyugat-europai, keleti, es deli
kulturkorok hatasainak talalkozopontja is e terseg.

Pecsen 2004 aprilis 6-an keriilt sor Baranya Megye
Onkormanyzata, a Pecsi Akademiai Bizottsag, a Ba-
ranya Megyei Leveltar es az MTA Demografiai Bi-
zottsaganak Torteneti Albizottsaga szervezeseben
Kovacsics Jozsef Baranya megyei nepessegtorteneti


