
Jog
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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hatalmi centrumává lett. Harmadrészt pedig a 9. század 
végi salzburgi források egyedülálló jelentőségű infor
mációkkal gazdagítanak bennünket a Kárpát-medence 
-  az avarok -  történetét illetően.

Jogtörténeti szempontból több érdekes fejezetet tar
talmaz a monográfia. Hosszabban foglalkozik a bajor 
egyházszervezet kialakulásával, a püspökség bir
tokvitáival. illetve az Eigenkirche-rendszer megje
lenésével Bajorországban. Behatóan elemzi az utolsó 
önálló bajor herceg, III. Tasziló koncepciós perét, 
vagyis Nagy Károly általi trónfosztását, részletesen 
kitérve a hűbéri eskük jellegére és tartalmára. Külön 
fejezetet szentel a kora középkori birtokjegyzék saját
ságainak. ennek során részletesen bemutatja a notitia és 
a carta közti különbséget, ezek tartalmi és nyelvi jel
legzetességeit. Ezt követően a Metód elleni per vád
pontjait igyekszik sikerrel kihámozni a per egyik leg
fontosabb dokumentumából, és helyezi jogtörténeti 
kontextusba.

Miután Nagy Károly 788-ban az ingelheimi gyű
lésen megtartott (mai szóhasználatunkkal élve: koncep
ciós) perben letaszította trónjáról az utolsó Agilolfing 
herceget. III. Taszilót, birodalmába integrálta az addig 
önálló Bajor Hercegséget. A bajor (egyházi és világi) 
előkelők közül többen -  köztük Salzburg püspöke és 
Alcuin későbbi jó barátja, Arn is -  már Tasziló 
uralkodása idején nagy valószínűséggel átpártoltak a 
frank uralkodóhoz, és segítségére voltak a herceg trón
fosztásának legitimálásában. A perben Taszilót nem 
csak a 763-ban állítólagosán elkövetett harisliz, vagyis 
a királyi sereg önkényes elhagyásának vádjával illették, 
hiszen ez de iure nem lett volna elegendő a halálos 
ítélet kimondásához, hanem súlyos hűtlenséggel is, 
vagyis 757-ben és 781-ben tett hűségesküjének, illetve 
787-es vazallusi esküjének megszegésével, valamint az 
avarokkal kötött szövetséggel is vádolták. Tasziló 
kivégzésével Nagy Károly nem kebelezhette volna be 
Bajorországot, ezért a herceget inkább kolostorba zárat
ta, ami lehetővé tette a frank uralkodónak, hogy sza
badon rendelkezzék az immáron uratlanná vált herceg
séggel.

Közvetlenül a trónfosztást követő esztendőkben, 788 
és 790 között, Nagy Károly utasítására íratta meg a 
Karoling-hatalomátvétel nagy nyertese, az egykor jó 
ideig Tasziló bizalmát is élvező Arn a Salzburgi 
Püspökségnek tett adományokról szóló feljegyzést, a 
Notitia Arnonisl, amelyet a frank uralkodóval jóvá is 
hagyatott, így biztosítván egyházmegyéje javadalmait. 
A Notitia Arnonisban a lejegyzést készítő Benedictus 
diakónus a hercegektől, nemesektől és egyéb szemé
lyektől származó adományokat kronológiai és topográ
fiai rendbe foglalta, részletes -  mondhatni telek- 
könyvszerű -  felsorolást adva a korabeli birtokviszo
nyokról. Nyelvi szempontból a vizsgált szövegek közül 
e forrás viseli magán legerősebben a kora középkorra 
jellemző grammatikai és stiláris hanyatlás jeleit.

Arn 798-ban kapta meg III. Leó pápától a palliumot, 
ám az immáron neki alávetett püspökök csekély 
lelkesedéssel fogadták ezen -  Nagy Károly által

meghozott és a pápa által kivitelezett -  döntést. 
Salzburgnak tehát ismételten igazolnia kellett a meg
szerzett birtokok és egyéb adományok eredetét és jog
szerűségét, s ennek eredményeként jött létre 798 és 800 
között a Rövid feljegyzések (Breves Notitiae) címet 
viselő munka. A Breves Notitiae lejegyzőjét név szerint 
nem ismerjük, azt viszont megállapíthatjuk, hogy a 
Notitia Arnonisszal mutatkozó átfedések ellenére sem 
szolgált egyik feljegyzés a másik előképéül, s így mind
két dokumentum egyedi, máshonnan meg nem ismer
hető adatokkal gazdagítja a kor gazdasági- és birtokvi
szonyaira vonatkozó ismereteinket, valamint a Breves 
Notitiae leíró, historiografikus fejezetei a Rupert-legen- 
dában foglaltakra vetnek egyéni megvilágítást. Noha e 
mű sem tekinthető a klasszikus latinitás mércéjével 
mérhető alkotásnak, a Breves Notitiae nyelvezete alak- 
és mondattani szempontból egyaránt jóval korrektebb, 
mint a Notitia Amonisé.

A 860-as években a szlávok apostolaként ismert 
Konstantin (Cirill) és Metód jelentős missziós 
tevékenységet fejtett ki Morávia és Pannónia területén, 
és 869-ben II. Adorján pápa Metódot Sirmium érsekévé 
ordinálta, iurisdictiót biztosítva számára. Térítő 
munkája során bejárta a vidéket, ám a salzburgi érsek 
és megyés püspökei ezáltal saját joghatóságukat 
érezték sértve, s Metódot a 870-ben megtartott 
Regensburgi Zsinaton elítélték, Több éven át tartó 
fogságából csak a pápa intervenciójának köszönhetően 
szabadult ki. Salzburg moráviai és pannonjai 
igényeinek legitimációs irataként keletkezett 870-ben a 
kora középkori salzburgi historiográfia legszebb és 
talán legérdekesebb darabja, a Conversio Bagoariorum 
et Carantanorum, amelynek szerzője feltehetően a 
salzburgi érsek, Adalwin, címzettje pedig a keleti-frank 
uralkodó, Német Lajos lehetett. Herwig Wolfram 1979. 
évi kiadásában a Conversio 14. fejezetének vonatkozó 
mondata alapján 871 -et fogadta el a keletkezés évéül, 
1995-ös monográfiájában azonban módosította 
álláspontját, s a középkori számítási módot vette alapul, 
amely szerint a szövegben megjelölt esztendő is hoz
zászámítandó az eltelt évekhez, s ennek alapján a 870- 
es megírási év mellett állapodott meg; kiadásában Fritz 
Losek is ezen állásponthoz csatlakozott, amit Nótári is 
elfogad. A szerző kilétére csupán a mű néhány 
utalásából kísérelhetünk meg következtetéseket levon
ni, ám teljes biztonsággal nem tudjuk azonosítani. Egy, 
az ötödik fejezetben olvasható első személyű fogal
mazásból ugyanakkor nagy valószínűséggel megál
lapítható a szerző salzburgi, illetve bajor származása. 
Természetesen nem állapítható meg, hogy a Conversio 
a per vádirataként vagy pedig annak utólagos legitimá
ciójaként keletkezett-e.

A Conversio Bagoariorum et Carantanorum szá
mos helyen szól a Kárpát-medence történetéről is, 
tehát a későbbi magyar történelem szempontjából is 
nehezen alábecsülhető jelentőségű opus. E kérdéskör 
hátterét bemutatva a szerző felvillantja a pápa, a 
basileus és a frank uralkodó között kialakult, a bul
gáriai, a moráviai és a pannonjai missziót determináló



történeli sjemle

kapcsolatrendszert is. A Metód elleni vádak három 
gyújtópont köré csoportosíthatók: először a lingtta 
Latina, másodszor a (loctrina Rontana, harmadszor 
pedig a litterae auctorales Latinae kapcsán megmu
tatkozó elutasító magatartása. E három, a nyugati egy
ház és misszionáriusai által soha meg nem kérdő
jelezett elemet Metód az egész nép számára értéktelen 
színben tüntette fel. nevezetesen philosophice sttper- 
dttcens -  e fordulat minősítését illetően Nótári nem 
fogadja el Wolfram azon nézetét, miszerint a philoso- 
plms appositio már önmagában dehonesztáló lett 
volna, szerinte e neutrális kitétel csupán az okfejtés 
módját jelölte meg.

Nótári Tamás monográfiája, amelyet bőséges, a for
rásanyag és a szakirodalom beható ismerejéről 
tanúskodó jegyzetapparátus egészít ki. értékes ada
lékokat nyújt nem csupán a medievisztika és a közép
latin filológia, hanem a szlavisztika és a középkori 
jogtörténet művelői számára is.

Galántai Erzsébet
Jegyzetek___________________________________

1 Libelltis Virgilii. Gesta Sancti Hrodberti confessoris. Liber con- 
fraternitatum, Notitia Arnonis, Breves Notitiae, Carmina 
Salisbttrgenia, Conversio Bagoariorttm et Carantemorum

2 Nótári T.: Források Salzburg kora középkori történetéből 
(Szeged, Lectum Kiadó, 2005)

< § X 1 >

Nagyot téved, aki azt hiszi, hogy a jó öreg Dunai 
Monarchia már rég elhalálozott és a feledés 
homályába veszett! Az Osztrák Tudományos 

Akadémia Jogtörténeti Bizottsága (KRGÖ) által 
szervezett kétnapos szimpózium ennek éppen az 
ellenkezőjét bizonyította. A tíz előadó és a nagyszámú, 
aktívan hozzászóló érdeklődő hallgatóság, május 5-én 
és 6-án találkozott a régi Domus Universitatis Szín
háztermében. a bécsi Sonnenfelsgassén. hogy körüljár
ja a kérdést: mennyiben tekinthető az Osztrák-Magyar 
Királyság jogállamnak, illetve elindult-e legalább az 
alkotmányos államiság felé vezető úton.

A válaszok -  ahogyan ez várható is volt -  a téma
köröktől függően rendkívül különbözőek voltak, mégis, 
összességükben igazolták a kettős monarchiának a 
meghaladott későabszolu
tista struktúrák lebontására 
tett erőfeszítéseit. Mint az 
ilyenfajta kérdéseknél min
dig felmerül: most félig 
üres vagy félig tele volt ez 
a pohár? Fogalmazzunk 
másként: ha az Osztrák 
-Magyar Monarchiát az 
1848 előtti abszolutisztikus 
berendezkedéshez mérjük, 
akkor egyértelmű fejlődést 
regisztrálhatunk. Ameny- 
nyiben azonban a modem 
jogállam fogalmát vesszük 
mértéknek, akkor Ferenc 
komoly hiányosságokat

A bécsi konferencia ülése

József birodalma bizony 
mutat. A történész

jogtörténész előadók -  mindannyian a téma jó ismerői 
-  természetesen óvtak a fekete-fehér ítéletek megal
kotásától, ragaszkodtak a kiegyensúlyozott, a korabeli 
viszonyokhoz igazodó bemutatáshoz és értékeléshez.

Az ülés nyitóelőadásában az 1860. évi Októberi 
Diploma kapott új, a korábbiaknál pozitívabb értékelést 
(Stefan Maifér. Bécs). Mindig tanulságos, ugyanakkor 
jótékony hatású is számunkra, „osztrákoknak” az 
államfejlődést „más népcsoportok”, mindenekelőtt a 
magyarok (Máthé Gábor, Budapest), illetve a csehek

____________  SZEMLE
Habsburg-monarchia 
a jogállamiság útján?
N em zetköz i konferencia  Bécsben,
2 0 0 8 . m ájus 5 -6 -á n

(Karéi Maly, Prága) szemszögéből látnunk. Nagy 
erőfeszítések kísérték a kiegyezési tárgyalásokat a biro
dalom két része (vagy talán a perszonálunióban álló két 
önálló ország?), Ciszlajtánia és Transzlajtánia között,

akár az újonc-megajánlási 
és vámügyekről (Anatol 
Schmied-Kowariik, Bécs), 
akár az általános gazdasági 
kérdésekről volt szó (Petra 
Skrejpková, Prága). Akár
honnan is nézzük és forgat
juk, a bécsi központi igaz
gatás dicsőségtáblájára nem 
kerül fel az első felelős ma
gyar miniszterelnök, Bat
thyány Lajos gróf felség- 
árulási pere (Barna Attila, 
Budapest-Győr). Nagyon is 
figyelemreméltóak azok a 

magyar erőfeszítések, amelyek az 1852 és 1880 között 
a büntetés-végrehajtási reform, különösen a börtönvi
szonyok terén hoztak eredményeket (Mezey Barna, 
Budapest). Három előadó (Centid Stourzh, Bécs; 
Andrzej Dziadzio, Krakkó; Thomas Oleclwwski, Bécs) 
is elemezte a felsőbíróságok alapjogi kérdésekben, 
különösen a nyelvhasználati jogok és a sajtószabadság 
területén kialakított ítélkezési gyakorlatát. Úgy tűnik, 
hogy a Birodalmi Törvényszék és a Közigazgatási 
Bíróság nem minden határozatát nevezhetjük „hibát
lannak”, az azonban, hogy ítélkezésük alapvetően az
alapjogokkal ellenkezett volna, nem állítható, ennek__
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