bíróság működött birodalmi szinten, ahová a tagokat is
megosztva delegálták. Az államelnököt ekkor még
közvetetten, a Birodalmi Tanács választotta, és, szintén
a demokrácia jegyében, a hadsereg feletti legfőbb hata
lom a kormányé volt. Ezt a konstrukciót Hans Kelsen,
az alkotmány egyik megalkotója „szokatlan módon
centralizált" szövetségi államnak nevezte.
Ennek az 1920. évi alkotmányszövegnek rengeteg
hiányossága volt. Kiegészítésére először 1922-ben
került sor, amikor létrejött két új tartomány; Burgenland Magyarországról vált le, míg Bécs függetlenedett
Niederösterreich tartománytól. Az első világháborút a
fiatal demokrácia gazdasága ekkorra sem tudta kihe
verni, így külföldi segítségre szorult, s hitelt kellett fel
vennie, am elynek visszafizetését a Népszövetség
garantálta. Az így kialakult helyzetben azonban 1925re erős külföldi nyomás nehezedett Ausztriára amiatt,
hogy szabaduljon meg a Népszövetség assziszten
ciájától. Ennek eredm énye lett az első novella.
Megvalósult a régen hiányolt kompetencia-megosztás.
A legfőbb osztrák kritikusok a hatáskörök tisztázat
lanságára tekintettel rendszerint azt állították, hogy
Ausztria két vágányon halad. Ezt a visszás helyzetet
oldotta fel a novella, amely kimondta, hogy szövetségi
szinten létrehoznak egy közös, az állami döntéseket
meghozó hivatalt, a döntések végrehajtása azonban a
tartományokra hárul, miként a bírósági igazságszolgál
tatás is helyi szinten a legcélszerűbb. Természetesen ez
az alkotmányos változás is kompromisszumok ered
ménye volt. Az 1920-as évek folyamán végig a polgári
pártok koalíciója alkotta a kormánypártot, a szociálde
mokraták voltak ellenzékben, s a német nemzeti egye
sülés híveinek száma elenyészőnek volt tekinthető, de
ez az alig változó status quo kisebb-nagyobb válságokat
idézett elő.

Jogtörténeti-jogelméleti
konferenciasorozat II.
Szegedi Akadémiai Székház tanácstermében,
2007. október 30-án került sor a jogtörténetijogelméleti konferenciasorozat második ülésére.
Az első ülést még 2007 februárjában tartották meg A
jogelmélet mint diszciplína címmel. (A konferencia
anyaga azóta könyvben is megjelent: Jogelmélet és
önreflexió cím m el. Nagy Tam ás és Nagy Zsolt
szerkesztésében [Pólay Elemér Alapítvány, Szeged,
2007]) A jelen ülés A középkori jogtudomány címet
viselte; szervezője ismét Pokol Béla, a Szegedi
Tudományegyetem, illetve a Károli Gáspár Református
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Jogbölcseleti
__és Jogszociológiai Tanszékének vezetője volt.
80

A

Az 1920-as évek m ásodik felében a fegyveres
szervezetek szerepe is megnőtt. Létrejött egy fegyveres
testület - kvázi polgárőrség azzal a céllal, hogy ellen
súlyozza a hadsereg monopóliumát. Ezt az alakulatot
Olaszország és Magyarország is támogatta anyagilag,
és fegyvereket szállított számukra. Az agresszió csúcs
pontjának az 1927. jú liu s 27-iki bécsi tüntetés
tekinthető, amikor felgyújtották az igazságügyi palotát.
Ez a helyzet politikai krízishez, a kormány-ellenzék
viszonyban válsághoz vezetett, így ismét asztalhoz
ültek, hogy változtassanak az alkotmányon. 1929-ben
fogadták el a második novellát, amely alapjaiban vál
toztatta meg az eredeti, 1920. évi iratot; a mai napig
ezekkel a módosításokkal összhangban olvasandó az
osztrák alaptörvény. Elsődleges cél volt a társadalom
depolitizálása, módosulni látszott a szövetségi állami
ság elve, ahogy a demokrácia alapelve helyett a köztár
saságé lett a legfontosabb. Az állam legfőbb vezetése is
változott, a törvényhozó testületet kétkamarássá alakí
tották, a szövetségi elnököt közvetlenül kívánták vá
lasztani. és olyan többletjogokkal ruházták fel, mint
például az alkotmánybírók felének jelölése.
Az 1929. évi novella nagy lépés volt az osztrák
államfejlődés számára, de természetesen csak egy lépés
azon az úton, amelyen csak jóval később, az 1938-ban
praktikusan megszűnt állam 1945. évi újjáalakulásakor,
illetve még inkább az 1955. évi semlegességi nyi
latkozat aláírásakor ment, mehetett tovább. Magyarországon a 20. század második felének államfejlődését
illetően rengeteg „ha” merül fel. különösen a korábbi
testvér gyors és sikeres fejlődését látva. A magyar
alkotmánytörténet más utat járt be, de érdekes volt hal
lani egy osztrák professzor elemzését saját országának
talán legfontosabb alkotmányjogi lépéseiről.

B.-M. J.

A konferencia tematikája - címének megfelelően - a
középkor egyetem es és m agyar jogtudom ányának
egyes aspektusait villantotta fel. A „11-1” előadást,
többé-kevésbé megfogható koncepciók szerint, négy
blokkra osztották, ezek között került sor az esetleges
kérdések feltételére, az elhangzott tézisek megvi
tatására. Az egyes előadásokra 25-25, a vitákra 20-20
perc állt rendelkezésre.
Az első három előadás az egyetemes jogtudomány
középkori fejlődésének egyes állomásaiba engedett
rövid bepillantást. E blokkot Karácsony András nyitot
ta, aki a skolasztika tudományfelfogását vázolta fel
tömören, ám annál bőségesebb tényanyagot felsorakoz
tatva. Előadásának első fele az antik görög bölcseleti
művek arab közvetítéssel történt Európába jutásáról
szólt, különös hangsúlyt fektetve az arisztotelészi
logikának a korabeli tudományokra gyakorolt hatására.
Az előadás második fele a teológia tudomány-mivoltával kapcsolatos korabeli felfogásokról adott körképet,
három felfogásról téve említést: az első szerint a teoló

gia „az elméleti tudományok csúcsa” (Boétius, Aquinói
Szent Tamás), a második szerint gyakorlati tudomány
(Albertus Magnus), a harmadik szerint nem is tudo
mány, hanem bölcsesség (Alexander Halensis).
Pokol Béla előadása, némi fogalmi distinkciót
követően (a jogtudomány és a iuris prudentia elhatá
rolása), a jogi egyetemek intézményi önállóságának
fokozatos kialakulására, az oktatás intézményesülé
sének kialakulására fókuszált. Szó esett az egyetemen
való tanítás feltételeiről, a legis doctor cím elnye
résével járó viszontagságokról, illetve kiváltságokról
és az oktatható tananyag intézményes m eghatározá
sáról is.
A harmadik előadó. Szabó Béla egy. a tudományban
igencsak ambivalens megítélés alá eső irányzatot muta
tott be: a jogi humanizmust. Említést tett az irányzat
főbb célkitűzéseiről: a tiszta, elegáns latinságú jogi for
rásszövegek rekonstruálásáról, a Corpus Iuris Civilis
tekintélymentes elemzéséről, a szerteágazó joganyag
rendszerezéséről. Ezt követően Szabó áttért az irányzat
tudománybeli megítélésére, bemutatván egy, az 1970es évekre datálható törésvonalat, amely előtt a jogi
humanizmus egyértelműen porba sújtó kritikát kapott
(„gleich null” - idézte a szerző Koschakert), utána
azonban egy árnyaltabb megközelítés is teret nyert, el
ismervén e felfogás erényeit.
Az első vitában Frivaldszky János különbséget tett
Isten léte és az evangéliumi szeretet parancsából fakadó
helyes cselekvés tudományos vizsgálhatósága között,
lehetségesnek tartván az elsőt, lehetetlennek a máso
dikat. Ezután Pokol Béla és Karácsony András folyta
tott rövid eszmecserét az első egyetemek organikus,
egzakt dátumhoz nem köthető kialakulásáról.
A második blokk „egyelőadásosra” rövidült, mivel
Balogh Elemér nem tudott megjelenni a konferencián.
Frivaldszky János A jog tudománnyá szerveződésének
kérdései a középkorban címen tartotta meg előadását.
Ennek középpontjában az a kérdés állt, hogy levezet
hető-e a jog bizonyos alapvető axiómákból. Felvázolta
a legfontosabb ókori és középkori szerzők válaszait,
rámutatván többek között arra, hogy bár a skolasztiku
sok ezt a geometria tudományának mintájára lehet
ségesnek képzelték, ténylegesen sohasem valósították
meg - s talán nem is akarták. Frivaldszky az előadás
zárásaként az aequitast jelölte meg, mint a jog forrását.
A második vitában Pokol Béla tett egy kritikai meg
jegyzést Frivaldszky zárótételére, s felhívta a figyelmet
az ebből fakadó jogbizonytalanság veszélyeire.
Ugyanakkor a vitatkozó felek elismerték, hogy a nagy
kodifikációkat is joggal kritizálta a tudomány, éppen a
jog túlzott megmerevítése okán. Ezt követően Nótári
Tamás utalt az aequitas és az igazságosság fogalmi
különbözőségére: az aequitast a rendelkezésre álló jog
korrekciójaként határozta meg, szemben az elvont, esz
mei igazságossággal.
A kiadós ebédet követő harmadik blokk a magyar
jogtörténet egyes problémáit ragadta meg. Érszegi
Géza középkori törvényszövegeink, királyi dekrétu
maink sorsáról tartott áttekintő előadást - már ami meg

maradt belőlük, hiszen számos dekrétum szövege elve
szett a történelem folyamán.
Érszegi prezentációját egy némileg „könnyedebb”
hangvételű előadás követte. Mezey Barna a magyar
jogtörténet egyik legnagyobb alakja, Werbőczy István
életét és személyiségét mutatta be. Werbőczy megí
télése ambivalens mind saját kora, mind az utókor
tükrében; egyfelől a magyar nemesi függetlenség és
nemzeti önérzet képviselője, másfelől a rendi tár
sadalom m egm erevítője és „elvtelen karrierista” .
Mezey négyféle színben mutatta be őt: mint jogászt,
mint politikust, mint jogtudóst, és mint „a magyar köz
nemest”.
Homoki-Nagy Mária a Tripartitum sorsáról beszélt.
Előadásának középpontjában a következő jelenség állt:
a rögzített szöveg alkalmazásával az addig organikusan
fejlődő, életközeli szokásjog megmerevedett (HomokiNagy Mária kiemelte azt is, hogy a Tripartitum a
kisnemesekre vonatkozó szabályokat foglalta össze), de
az élet óhatatlanul új problémákat vetett fel, amelyeket
szintén az azokról egyébként nem rendelkező
Tripartitum alapján oldottak meg. A Tripartitumba így
olyan jogintézményeket is belemagyaráztak, amelyek
valójában nincsenek benne.
Az utolsó vita, témáját tekintve, zömmel a korai
magyar jogtudomány (pontosabban annak hiánya),
valamint annak 19. századi, váratlan fellendülése
(melyet az egyik felszólaló részben az oktrojált osztrák
jog hatásának tudott be) köré fonódott.
Nagy Zsolt előadása a Középkori szokásjogi jog
könyvek címet viselte, de a szerző már az elején vilá
gossá tette, hogy itt a jogászság szemlélete és a közép
kori szokásjogi gyűjtemények között fennálló össze
függéseket kívánja felvázolni, abból kiindulva, hogy
ezek a szokásjogi gyűjtemények abban a korban sok he
lyen elterjedtek voltak.
Nótári Tamás előadása (Status libertatis a Lex
Baiuvariorumban) a Lex Baiuvariorumban fellelhető
személyállapoti rendelkezésekről szólt. Konklúziója az
volt, hogy noha a germán népek joga általában a
szabad-rabszolga kettős felosztásból indult ki, a Lex
Baiuvariorum olyan „köztes” személyállapotokat is tar
talmaz, amelyek más germán népeknél nem érhetők tet
ten, s ezt korabeli oklevelek is alátámasztják.
Bónis Péter záró előadása a Digesta sorsának egyes
fejezeteiről szólt. Szó esett egy legendáról, mely szerint
a mű az itáliai hadakozások folyamán előbb Pisába,
később Firenzébe került. Az utolsó szakasz témája a
római jog egyház általi hasznosítása volt; a klerikusok
szívesen használták fel a cizellált joganyagot az egyház
ellen pereskedő személyekkel szemben. Ezek alapján
m egállapítható, hogy az egyház már a bolognai
egyetem előtt értékelni kezdte a római jogot.
A konferencia összegzéseként elmondható, hogy az előadások rövidsége ellenére - rengeteg gondo
latébresztő m egállapítás hangzott el, a felm erülő
kérdések - így például az aequitas és a jogbizonytalan
ság problémája - ma is élők. A sors gonosz fintora,
hogy Balogh Elemér kiesésével sikerült egy darabig

visszazökkenni a meghívóban előírt menetbe, de még
így is késve ért véget a rendezvény - ami nem is csoda,
hiszen az előadóknak mindössze 25 perc állt ren
delkezésére. hogy a hosszú évek kutatómunkája során
felhalmozódott téziseik, gondolatmeneteik legalább
vázlatos esszenciáját előadják. És még e vázlatos
előadások is rengeteg tényanyagot tartalmaztak, elég

csak a Karácsony András és Érszegi Géza által felso
rakoztatott számos évszámra gondolnunk. Elmondható,
hogy igen színvonalas konferenciának lehettünk tanúi
Szegeden, amelyért köszönet illeti egyrészt a szerve
zőket, másrészt az előadókat, akik felkészültségükkel
emelték a rendezvény nívóját.

Nemzetközi
alkotmánytörténeti
konferenciák

intézet munkatársa azonban ennek érdekes szegmensét,
a brit elit körében m egjelenő antidem okratikus
törekvéseket választotta előadása témájául. Prof Dr.
Peter Brandt (Hagen) előadása a skandináv államokat
érintette, majd Dr. FreiaAnders (Bielefeld) a csehszlo
vák állam megalapításáról és államberendezkedésének
sajátosságairól szólt. Az előadáshoz történt hozzászólás
kapcsán érdekes vita alakult ki arról, hogy milyen volt
a Cseh- és Morvaország területén élő németek helyzete,
illetőleg, hogy az alkotmányban rögzített államszer
vezeti elemek ténylegesen is működtek-e? PD Dr.
Christopli Schönberger (Konstanz) Stabil demokrácia,
instabil kormányzással című előadása nagyon szem
léletesen mutatta be Franciaország két világháború
közötti helyzetét, ahol a radikalizálódás közvetlen
veszélye nem állt fenn, ugyanakkor stabil parlamenti
többség nem tudott képződni, így állandó kormányvál
ságok jellemezték.
Az instabil demokráciákról szóló blokkot Prof. Dr.
Pierangelo Schiera (Trento) előadása nyitotta, aki az
első világháború után igen korán radikalizálódó
Olaszországról tartotta referátumát. Főbb gondolatai az
olasz fasizmus sajátosságairól, a némettől való külön
bözőségéről szóltak, illetőleg a személyi kultusz sajátos
duplikálódásáról, amely egy monarchiában egy külön
diktátor kiemelkedésével keletkezik. Dr. Szabó István
(Budapest/Miskolc) Korlátozott demokrácia: Magyarország 1920-1944 című előadásában a demokratikus
kormányzat magyarországi torzulásainak okaként első
sorban a speciális választójogi rendszert jelölte meg.
Prof. Dr. Martin Kirsch (Landau) Lengyelország kap
csán Pilsudsky diktatúrájának bevezetését elemezte.
Prof. Dr. Willielm Brauneder (Bécs) előadása az Oszt
rák Köztársaság történetének periodizációjára koncent
rált, illetve arra a kérdésre, hogy vajon az 1918 és 1938
közötti korszak egy vagy több köztársaság volt-e.
Brauneder az 1934 utáni időszak állami szimbólumrendszeréből érdekes következtetéseket vont le az Anschluss elutasítására. Míg korábban a Németországhoz
történő csatlakozásra Ausztriában erős törekvések
voltak, 1934 után a régi Német Birodalom szimbólumrendszerének recepciója arra utalt, hogy ennek az államalakulatnak az akkori Németország mellett Ausztria egy
másik utódja, lényegében egy különálló „második
Németország”. Prof. Dr. Walther L. Bemecker (Nümberg-Erlangen) előadásának témáját Spanyolországnak
a monarchia és köztársaság, demokrácia vagy diktatúra
közötti hányódása képezte.

Európai alkotmányfejlődés
a két világháború közötti időszakban
Konferencia a Bielefeldi Egyetemen
Bielefeldi Egyetem Interdiszciplináris Képzési,
Centrum a (Zentrum für interdisziplinare Forschung) 2007. február 7-e és 9-e között az Al
kotmányjogi Tanszék vezetőjének. Prof. Dr. Christoph
Gwíynak a tudományos vezetése mellett Európai alkot
mányfejlődés a két világháború közötti időszakban (Europáische Verfassungsentwicklung in dér Zwischenkriegszeit) címmel szervezett tudományos konferen
ciát. A szimpóziumon - témáik szerint négy csoportra
osztva - 17 előadás hangzott el. Az előadók között jo 
gászok, történészek és politológusok egyaránt fellelhe
tőek voltak.
Az első tartalmi blokkot a bevezető kérdések
képezték. Flórian Meinl (Berlin) az 1918 előtti és utáni
alkotmányos berendezkedések közötti kontinuitás,
illetőleg diszkontinuitás problémáját vizsgálta. Az első
világháború végén, egymástól markánsan elkülöníthető
módon, megjelentek demokratikus, de erősen anti
demokratikus eszmerendszerek is. Dr. Marcus Llanque
(London) előadása az első, míg Prof. Dr. Wolfram Pyta
(Stuttgart) a második körbe tartozó főbb irányzatokat
mutatta be. PD Dr. Thomas Raithel (München) a tár
sadalmi elitnek, a különböző társadalmi szervező
déseknek és a pártoknak a parlamenti demokrácia sta
bilizálásában betöltött szerepét elemezte, míg Prof. Dr.
Andreas Wirsching (Augsburg) előadása a két
világháború közötti alkotmányosság és alkotmányos
kultúra jellegzetességeit érintette.
Az „általános résznek” is tekinthető bevezető
előadások után következett az egyes államok alkotmá
nyos berendezkedésének vizsgálata, külön csoportba
sorolva a stabil és az instabil parlamenti demokráciákat.
Anglia köztudottan a stabil demokráciák közé tarto
zott, Dr. Karina Urbach a londoni német történeti
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