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olyan dolgokról van szó, amelyek mindenkinek az 
érdekeit érintik. Tóth áttekinti Magyary Zoltán és Bibó 
István műveit, valamint a hazai kortárs közigazgatási 
jogi szakirodalmat, s a közérdek tipizálásával kívánja 
szemléltetni a fogalom összetettségét, majd az előb
biekben adott definíciókat felhasználva kimerítően 
vizsgálja a közösségi és a tagállami közérdek megje
lenését az európai uniós jogforrások alapján. Tanul
mánya zárásaként nagy vonalakban az uniós szakpo
litikákban használatos közérdek-fogalmakat is ismer
teti, megállapítva, hogy az uniós jogban a közérdek a 
négy szabadság köré szerveződik, ugyanakkor megje
lenik a közösségi közjó és közérdek, valamint a tagál
lami szintű közérdek, gyakran a közösségi jogharmo
nizáció alóli eltérésre való felhatalmazás formájában.

Körtvélyesi Zsolt A kisajátítás mint a tulajdonhoz 
való jog korlátozása közérdekre való hivatkozással 
című tanulmányában tulajdonjogi kérdéseket vizsgál. 
Egyrészt vizsgálja a törvényhozás által használt 
,.közérdekbőI"-fogalmat az új, 2008. január 1-jén ha
tályba lépett, a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. 
számú törvény alapján, másrészt a hazai alkotmányjogi 
irodalmat is kimerítően áttekinti annak érdekében, hogy 
a tulajdonhoz való jog, mint alapjog jellegét megítél
hesse.

Dudás Gábor a közbeszerzésben jelentkező közér
deket elemzi dolgozatában (A közbeszerzés és a 
közérdek viszonya. A hatékonyság és az ellenőriz
hetőség konfliktusa). A szerző a hazai és az európai 
uniós közbeszerzési jog avatott ismerőjeként arra a

következtetésre jut, hogy hatályos közbeszerzési 
ellenőrzési rendszer „éppen az ellen a közérdek ellen 
hat, amelynek biztosítását eredetileg szolgálni hivatott, 
nem elősegíti, inkább akadályozza a hatékony köz
pénzfelhasználást.”

A személyhez fűződő jogok és a közérdekű 
érdekérvényesítés problémáit veszi sorra Pap András 
László (A köz érdeke és igényei). írásának központi 
kérdése a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos szabályozás 
nehézségeinek bemutatása; áttekinti a napjainkban is 
folyó kodifikálási tevékenységet, vizsgálja az új Btk.- 
és Ptk-tervezetek „alkalmasságát”: képes-e a jogalkotó 
-  és ha igen, hogyan -  kifejezésre juttatni azt a tényt, 
hogy „az emberi méltóság sérelmét jelentő személyisé
gi jogsérelem az egyén mellett a közérdeket is sérti.”

A kötetet a közérdekkel kapcsolatos legfontosabb 
szakirodalom jegyzéke zárja, a benne levő tanul
mányok pedig minden jogterület művelői számára 
hasznos olvasnivalók. Egységes közérdek-fogalom 
adására azonban nem számíthat az olvasó. Ahogy azt a 
szerkesztő kifejtette: a szerzőknek és a kutatás 
szervezőinek végül be kellett látniuk, hogy nem létezik 
olyan közérdek-fogalom, amely egyértelműen, korokon 
átívelően vizsgálható, van viszont „egy társadalmilag 
változó és a mindenkori korkövetelményekhez igazodó 
közérdek-érvényesítési törekvés, amely esélyt ad a tár
sadalom továbbélésének, és amelynek biztosítása a 
közigazgatás legfőbb funkciója.”

Kiss Bernadett

A  jogtörténeti műveket olvasó közönség a sorok 
mögött keresi a szerzői pályaívet, értékeli a pro
fesszori tudományos teljesítményt, a stílust, 

egyáltalán a habitust. A Dialóg Campus Kiadó ezért 
indította útjára a VIP Kiskönyvtárban az „Európai 
jogtörténészportrék” sorozatot, amelynek bevezető 
kötetét Wemer Ogrisnak szentelte. A bécsi professzor 
évtizedek óta kiváló kapcsolatot ápol a pécsi és a 
budapesti jogtörténeti tanszékekkel. E téren példás 
tudományos együttműködés alakult ki a felek között, 
amely előadásokban, publikációkban, ösztöndíjak 
támogatásában manifesztálódott, és kollegiális barátsá
gok szövődését eredményezte.

„Kevés 20. századi jogtudós formálta olyan mérték
ben saját szakterületét, mint Wemer Ogris a jog
történetet. Ez köszönhető nemcsak annak a rendkívül 
hosszú időnek, amelynek során professzorként a Berlini 
Szabad Egyetemen, az FU-n (1962-1966) és a Bécsi 
Egyetemen (1966-2003) tanított és vizsgáztatott; nem
csak annak a több mint tizenegyezer hallgatónak, akik 
ebben az időszakban nála szigorlatoztak, államvizsgáz
tak vagy diploma-vizsgákat tettek le. Köszönhető ez 
annak a hatalmas tudományos életműnek is, amelyet 
ugyanekkor hozott létre.” E sorokkal kezdődik az euró
pai jogtörténészportrék-sorozat első kötete, mely
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Wemer Ogris bécsi professzorról szól. E könyv 
antológiát tár elénk, bemutatva a professzor egy-egy 
alkotását is.

Werner Ogris 1935. július 9-én született Bécsben, 
Alfréd és Marian Ogris öt gyermeke közül har
madikként. Gyermekkorát Felső-Ausztriában. Welsben 
töltötte, s ott érettségizett 1954-ben. A Bécsi Egye
temen végezte jogi tanulmányait, 1958-ban avatták 
doktorrá. A jogtörténet iránti érdeklődést Hans Lentze 
professzor ébresztette fel benne. 1958. április 1-jétől a 
Bécsi Egyetem Európai Jogtörténeti Intézetében



tudományos segédmunkatársként dolgozott. Első nagy 
tudományos munkája 1961 -ben jelent meg Dér mittel- 
alterliche Leibrenlenvertrag címmel, amelyért Theodor 
Körner-díjat kapott. A Berlini Szabad Egyetem habili- 
tációs megkeresése következett ezután. Német jog és 
osztrák alkotmány, valamint közigazgatás-történet tár
gyakból megszerezte a venia docendit és az FU hivata
los felkérését. Előadásainak prog
ramjába -  1945 óta elsőként -  
felvette a „Brandenburg-Porosz- 
ország alkotmány- és közigaz
gatás története” témakört is.

1963-ban házasságot kötött dr.
Éva Scolik ügyvédnővel; két 
gyermekük született: Martin és 
Michael.

A Bécsi Egyetemen felállítot
tak egy második „Német Jog- és 
Osztrák Alkotmány- és Közigaz
gatás-történet" tanszéket, amely
re 1966-ban visszahívták. Elő
adást tartott a német magánjog, 
illetve az osztrák és európai 
magánjogfejlődés tárgyból, oszt
rák alkotmány- és közigazgatás
történetből, büntetőjog-történet
ből és európai jogtörténetből.

Az 1972/1973-as tanévben a 
Jog- és Államtudományi Kar dé
kánja, 1966-1977 között az 
Európai Jogtörténeti Intézet. 1997-1999 között az 
Osztrák és Német Jogtörténeti Intézet, 2000-2003 
között az Osztrák és Európai Jogtörténeti Intézet 
vezetője volt. 1978-1995 között elnöke az Első 
Államvizsga-bizottságnak. 1981-1997 között az Első 
Diplomavizsga-bizottságnak.

Werner Ogris professzor kutatási területei a közép
kori magánjogtörténet, a 18. századi alkotmány- 
történet, a büntetőjog-történet és a tudománytörténet. 
Munkásságához tartoznak a jogászéletrajzok és 
..olyan személyek életrajzi karcolatai, akik a széles 
nyilvánosság előtt elsősorban nem jogászi oldalukról 
voltak ismertek" (Hergerné-Kajtár, 13. p.), így 
például Goethe életrajza. A Handwörterbuch zűr 
Deutschen Rechtgeschichte számára 135 szócikket 
készített.

1972-ben az Osztrák Tudományos Akadémia leve
lező tagjává, 1975-ben rendes tagjává választották. 
1975-től a Savigny Alapítvány Bizottságának, majd az 
ebből alakult Osztrák Jogtörténeti Bizottságnak az 
elnöke. 1985-től a Szász Tudományos Akadémia leve
lező tagja, 1988-tól a Holland Királyi Tudományos 
Akadémia külső tagja.

A hidegháború legsötétebb időszakában a vasfüg
göny mögötti kollégákkal igyekezett a kapcsolatot tar
tani, az emiatt érzett hála jelei a díszdoktori cím. ame
lyet a Prágai Károly Egyetemen és a Pozsonyi Ko- 
mensky Egyetemen kapott. 1992-ben a nyári szemesz
terben a University of Kansas vendégprofesszora volt.

Tizenöt disszertációt és három habilitációt is gondozott, 
ami a jövő iránt érzett felelősségét mutatja.

Werner Ogris professzor munkásságát a kötet egy- 
egy karakterisztikus írásán keresztül mutatja be.

Ezek egyike A Galgenbergtől a ringtheateri 
tűzvészig■ A jog és kriminalitás nyomain Bécsben. A 
Hof című fejezet e negyed régi épületeit és napjait 

idézi, s így jogtörténeti érdekes
ségeket mutat be. Sokat megélt, 
lovagi játékok, városi ünnepsé
gek, szabadtéri játékok helyszí
néül szolgált. Például 14 napos 
fesztivált rendeztek itt, amikor 
Barbarossa Frigyes -  első, 1156. 
évi szentföldi hadjáratára vonul
ván -  Bécsben megpihent. 1515- 
ben itt kötötték meg a Habs- 
burg-Jagelló kettős házasságot. 
Kivégzéseket is hajtottak végre a 
Hofban, a téren. 1595. június 16- 
án Ferdinánd Hardegg grófot 
kard által végezték ki. mert Győr 
erődjét ok nélkül átengedte a 
töröknek. A Hofburg című sza
kaszból kiderül, hogy az a 13. 
század vége óta a Habsburgok 
rezidenciája volt. Ebben a 
fejezetben Ogris a téren lévő 
épületek történetét írja le, így a 
Hofburg kápolnáját, ahol az I. 

Miksa által felállított zenekar is koncertezett. Ezt ma a 
Bécsi Filharmonikus Zenekar és a Wiener Sángerkna- 
ben kórusa teszi. A kincstár jelenleg a Művészet- 
történeti Múzeum része, itt helyezték el a Szent Római 
Birodalom és a Habsburg-ház hatalmi jelvényeit. A 
harmadik kiemelendő fejezet a Justizpalast. Az 
Igazságügyi Palota aulájában Justitia-szobor áll az 
aranykarddal és a törvénykönyvvel. 1927-ben, egy 
belpolitikai feszültség következményeként az épület 
legnagyobb részét tönkretették és felgyújtották. Ma a 
Polgári Ügyek Tartományi Bírósága, a Bécsi Tar
tományi Főbíróság, a Legfelső Bíróság, a Legfőbb Ál
lamügyész Hivatala és a Főállamügyészség található itt.

A Jogtörténeti tetthelyek című tanulmányban Ogris 
professzor érdekesen, feladvány-megoldás formában 
írta le gondolatait. Ilyen a Pénzszerzés túszkopasztás- 
sal, amely Oroszlánszívű Richárdról szól.

A cenzúra a Metternich-korszakban a bürokratikus 
abszolutizmus, a rendőrállam és az ezzel együtt járó 
cenzúra leírása. „Arról volt szó, hogy a polgárságot 
politikai értelemben féken tartsák, és ezzel egy időben 
minden rendszerellenes gondolattól megóvják.” 
(Hergerné-Kajtár, 75. p.)

Metternich számára a cenzúra „egy jog volt arra, 
hogy az állam békéjét, annak érdekeit és rendjét 
megzavaró eszmék megnyilvánulását megakadályoz
zák.” (Hergerné-Kajtár, 77. p.).

A Legfelsőbb Udvari Rendőr- és Cenzúrahivatal 
vezetője 1817-től 1848-ig Franz von Sedlnitzky volt. A
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cenzúra jogszabályi hátterét „a cenzúra irányításáról és 
a cenzorok eljárásáról szóló 1810. szeptember 14-i 
előírás”, továbbá udvari dekrétumok, köriratok és 
előírások adták. Célja, hogy mindent akadályozzon, 
ami az államot, a vallást és a jó erkölcsöt sérthette. 
Kiterjedését tekintve mindenre vonatkozott, minden 
írott vagy nyomtatott műre, minden képre, minden 
műalkotásra, minden ábrázolásra. így például évkönyv
re, zsebkönyvre, címkére, kártyára, szöveges zeneműre, 
rézkarcra, cégtáblára, sírfeliratra is.

Ahogy Európa politikai helyzete változott, a szólás-, 
sajtó- és a gyülekezési szabadság kiemelkedően 
fontossá vált, úgy a cenzúra is átalakult. Végül 1848. 
március 14-én. Metternich lemondását követően, a cen
zúra megbukott.

Az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv (ABGB) 
története és jelentősége ugyancsak Werner Ogris 
kiemelkedő tanulmányai közé tartozik. Ebben ponto
san, precízen leírja az ABGB kodifikációjának tör
ténetét, területi hatályát, jellemzőit, tiszta, egyszerű 
felépítését és változásait.

Joseph von Sonnenfels és az osztrák büntetőjog 
fejlődése című írásában Ogris professzor rávilágít 
Sonnenfels jelentőségére. Eljárásjogi krédója volt a 
cselekvések szabadsága, amely többek között „a bün

tetőeljárás azon bölcs előírásán alapul, hogy nemcsak a 
nem bűnösnek ítéltet hagyja szabadon, hanem köteles 
biztosítani minden eszközt a védekezéshez annak, akit 
a bűn látszata gyanússá tesz." (Hergemé-Kajtár, 160. 
p.). Rendészet című írásában foglalkozott először a bün
tetőeljárással, de nem átfogóan, csupán a letartóztatás
ra, a nyomozásra, az ítélethozatalra terjedt ki. Ő volt az, 
aki először merte nyilvánosan szidni Ausztriában a 
tortúrát. Kidolgozta a büntetés fajának és mértékének a 
meghatározására vonatkozó általános irányvonalakat, 
és kimondta, hogy „a halálbüntetés szemben áll a bün
tetés végcéljával”. (Hergemé-Kajtár, 173. p.). Wemer 
Ogris megállapítja, hogy Sonnenfels jelentősége a 
bűncselekménytan és az egyes törvényi tényállások 
kialakítása szempontjából abban rejlik, hogy az egész 
büntetőjogot igazgatási célzatnak rendelte alá.

E néhány tanulmányának bemutatása talán bepillan
tást enged Ogris professzor jelentős, kiemelkedő 
munkásságába a jogtörténet területén. Hatalmas 
tudományos életművet hozott létre, és formálta szak
területét úgy, ahogyan kevesen. Werner Ogris a szó 
legigazabb értelmében európai s egyben osztrák 
joghistórikus.

Várszegi Zsófia

Nótári Tamás A salzburgi historiográfia kezdetei 
című monográfiája a Kristó Gyula akadémikus 
által alapított Szegedi Középkortörténeti 

Könyvtár sorozat 23. köteteként jelent meg.
A kötet fejezeteinek beosztása követi a 8. és 9. 

század legfontosabb salzburgi forrásait,1 amelyek 
nagyobb része néhány éve a szerző fordításában látott 
napvilágot magyar nyelven.2 Nótári az előszóban 
Hermann Heimpel kijelentését idézi: „Allé mittelalter- 
liche Forschung ist Philologie", s ezen alapelvet, 
valamint a forrástisztelet kritériumát munkája során 
mindvégig szem előtt tartja. A 
vizsgált források mindegyikénél 
(valamint a Virgil püspök szer
zősége kapcsán bővebben tárgyalt 
aethicus isteri Cosmographiánál) 
feltárja azok szerkezetét, nyelvi és 
stiláris sajátosságait, a bennük 
található reminiszcenciákat, a fi
lológiai megközelítés mellett azon
ban nem hagyja figyelmen kívül a 
jog-, köz-, egyház-, művelődéstör
téneti szempontokat sem.

Felmerülhet az a kérdés is. hogy 
vajon miért éppen a salzburgi for
rásokat vizsgálja a szerző. Egyrészt 
a salzburgi historiográfia - s e  
fogalmat kiterjesztően értelmezve 
ide sorolja a történeti forrásértékkel 
bíró és önmagukban is történeti

A salzburgi historiográfia 
kezdetei -  Nótári Tamás 
könyvéről
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tényanyagot elbeszélő hagiográ- 
fiát, a birtokjegyzékeket és 
carmenekét -  kiemelkedően gaz
dag a korabeli bajorországi for
rásanyaghoz képest, és egyedül 
Salzburg büszkélkedhet a Con- 
versio Bagoariorum et Carantano- 
rammal, e sajátos, Salzburgra oly 
jellemző genus mixtummú. Más
részt az Agilolfing-dinasztia utol
só hercege, III. Tasziló Nagy 
Károly általi trónfosztása és az 
önálló Bajor Hercegség felszá
molása után, a 798-ban érsekséggé 
emelkedett Salzburgi Püspökség a 
8. század végére kiemelt helyzetet 
ért el a többi bajor egyházi 
központ felett, vagyis Bajorország
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