
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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inkább az ellenkezője igaz. Végezetül meg kell állapí
tanunk. hogy a liberális jogászságnak is meg kellett 
először tanulnia olyan fogalmak használatát, mint a 
„jog előtti egyenlőség”, „az alkotmányosan garantált 
jogok”, vagy a „szubjektív közjog”. Ez pedig, tekintet
tel a soknyelvű, soknemze
tiségű és bonyolult szerke
zetű államfelépítésre, egy
általán nem volt könnyű.
Mindamellett meg kell je
gyeznünk, hogy a jogálla
miság alapelemeinek szá
mító intézmények, mint a 
Birodalmi Törvényszék, a 
Közigazgatási Bíróság, a 
hatalmi ágak elválasztása, a 
bírói függetlenség és a pol
gári alapjogok katalógusa 
csak 1867-től váltak a Mo
narchia rendszerének azon 
alapintézményeivé, ame
lyekkel a korabeli Európában haladó szerepet töltött be. 
Természetesen, ki akarná elhallgatni, hogy az alapelvek 
napi gyakorlatba történő átültetése gyakran kívánni 
valót hagyott maga után.

A levonható tanulság, amelyre már a megnyitó 
beszédemben is utaltam: a történelem és különösen a 
jogtörténet nem ismer olyan állandóságot biztosító 
garanciákat, amelyek az egyszer elért eredmények 
sértetlen változatlanságát biztosíthatnák. Még abban az 
értelemben sem, hogy a változó fejlődés automatikusan 
a kedvező fejlődés irányába mutatna. Mindig jöhetnek 
tévutak, kerülők, zsákutcák, amelyek visszalépést 
jelentenek. Ez különösen igaz a jogállami alapelvekre, 
amelyek folyamatos odafigyelést, védelmet és jobbítást 
igényelnek. A rossz tapasztalatok sajnos azt igazolják, 
hogy azok állandóan és bármely korban veszélybe

kerülhetnek. A fenyegetést pedig nem csak az alkot
mányos rendszer teljes összeomlása jelentheti, hanem a 
szisztéma lopakodó aláaknázása, fokról-fokra történő 
kiüresítése, az alapvető jogelvek hanyag semmibe 
vétele. Erant exempla, sunt exempla!

Ebből a megvilágításból 
nézve a rendezvény alkal
mas volt arra, hogy gondo
latokat ébresszen a sok fá
radságos, apró lépés árán, 
történelmi szárnyalás és 
mélyrepülés után megszü
letett azon intézmények va
lós belső tartalmával és 
jelentőségével kapcsolat
ban, amelyek a 19. század 
eleje óta lételemét képezik 
a „jogszerű államnak”, 
ellenpontját képezve ezzel 
az „erőszak államának”. 
Amikor mi a Monarchiá

ról, mint a jogállam úttörőjéről pozitív vagy negatív ké
pet alkotunk, úgy számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy 
a jövő nemzedékei ugyanilyen kritikusan szemlélik 
majd a mi viszonyrendszerünket ehhez a jelenséghez, 
így lettünk mi is a jövőbeli nagy európai közös együtt
élés szempontjából mindannyian érintettek, a legna
gyobb éberségre és bátor kiállásra megszólítottak.

W em er Ogris 
Fordította: Barna A ttila

* A beszámoló eredetileg a Nova und Varia. Zeitsclirifi des 
Juristenverbandes című folyóirat 2008/2. számának 87-88. 
oldalán jelent meg Die Habsburgermonarchie a ifdem  Wege zum 
Rechtsstaat? 5. und 6. 5. 2008 címmel. Ezúton mondunk 
köszönetét, amiért a Nova und Varia szerkesztősége hozzájárult a 
cikk újbóli, magyar nyelvű megjelentetéséhez.

Wemer Ogris. Máthé Gábor és Karéi Maly 
a bécsi konferencián

A jénai Friedrich Schiller 
Egyetem alapításának 

450. évfordulója

Néhány évvel a németországi politikai fordulat, 
az újraegyesítés után Jéna ismét nemzetközi 
rangú tudományos központ. A Saale völgyében 

fekvő, mintegy 100 000 lakosú város egyetemén és 
főiskoláján több mint 25 000 diák tanul, jelenlétükkel 
állandó fiatalos arculatot kölcsönözve a településnek. 
Jéna tudományos életének két kiemelkedő eleme az 
immár négy és fél évszázada működő egyetem, 
valamint az 1870-es években kibontakozó és azóta 

__ töretlenül fejlődő optikai és üvegipar.

A Jénai Egyetem főépülete

Az 1558-ban egyetemi privilégiumot elnyert 
Friedrich Schiller Egyetem 2008-ban ünnepli alapításá
nak 450. évfordulóját. A jubileumi év folyamán ünnepi 
programsorozat zajlik, amelynek szervezése és meg-


