
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-



Jog
valósulása széles körű együttműködésnek köszönhető: 
hozzájárultak Thüringia szövetségi állam, Jéna városa, 
városvezetése és polgárai, az egyetem együttműködő 
partnerei, köztük kutatóintézetek, gazdasági és kul
turális partnerek, német és külföldi partneregyetemek, 
valamint -  nem utolsó sorban -  az Egyetem professzo
rai és munkatársai.

Az intézmény szellemiségét olyan kiemelkedő 
személyiségek alakították, mint Johann Wolfgang von 
Goethe. Friedrich Schiller, Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel és Johann Gottlieb Fichte. Jéna ipari központként 
való, világszerte elismert hírét az egyetemhez ugyan
csak szorosan kötődő Ernst Abbé, Cári ZeiB és Ottó 
Schott munkássága alapozta meg. A ZeiB és Schott 
nevével fémjelzett vállalatok és az egyetem között a 
mai napig szoros kutatási együttműködés folyik, amely 
biztosítja a folyamatos technológiai fejlesztés tudomá
nyos és anyagi alapjait.

A  Jéna i Egyetem története

A jénai „Magas Iskolát” (Hohe Schule) I. Johann 
Friedrich szász herceg alapította 1548-ban. Az alapítás 
célja a schmalkaldeni háború következtében elvesztett 
területen fekvő wittenbergi egyetem pótlása és a 
háborúban megrendült állam számára protestáns teoló
gusok és tisztségviselők képzése volt. A „Magas 
Iskola" az 1550-es évek közepétől a reformáció egyik 
központjává vált. Az egyetemi rangra emeléshez II. 
Ferdinánd császár 1557. augusztus 15-én járult hozzá, 
az ünnepélyes megnyitásra 1558. február 2-án került 
sor.2 amellyel a Jénai Egyetem a német és külföldi 
egyetemek körének egyenjogú tagjává lett.

Ettől az időponttól kezdve az egyetem legfontosabb 
feladatai közé tartozott a jogászképzés. A mind na
gyobb számú tanult jogászra elsősorban a fejedelmi 
udvarokban, a kancelláriákban, a kormányzó tanácsok
ban és a polgárok egymás közötti jogvitáiban volt szük
ség.

A fejedelmi privilégiumok biztosították az egyetem 
önálló igazgatásának, valamint igazságszolgáltatásának 
jogát. Gazdasági függősége azonban fennmaradt; ez 
kezdetben a fejedelmi hatalomtól, később a fenntartását 
finanszírozó államoktól való függőséget jelentette. Az 
egyetem ügyeiben a végső döntés tehát a fejedelem, 
illetőleg a fenntartó államok kezében maradt.3

A kora újkori reformegyetemen -amelynek filozófi
ai, teológiai, jogi és orvosi kara működött -  mintegy 
száz év alatt egy sokoldalú érdeklődési körrel rendel
kező kutatói közösség alakult ki.

A klasszika és a romantika „csodaéveiben” a ked
vező tudományos légkör mellett a körülmények 
szerencsés összejátszására is szükség volt: kitűnő 
feltételek között, egyazon helyen kiemelkedő szemé
lyek gyűltek össze. Hegel, Fichte, Schelling, Schlegel 
és Schiller előadásain -  többek között -  Novalis, 
Hölderlin, Brentano, Fröbel és Arndt hallgatóként vett 
részt.

A jénai jogászprofesszorok többsége az oktatás mel
lett gyakorlati tevékenységet is végzett. Elsősorban a 
Konzisztórium és az udvari bíróság munkájában 
működtek közre;4 fő feladatuk szakvélemények 
elkészítése volt. Az 1558-ban megalakult jénai ülnöki 
széket a bíróságok a náluk folyamatban lévő ügyekben 
történő döntéshozatalra egészen 1879-ig írásban 
felkérhettek. Ez a módszer az 1877. évi Bírósági alkot
mánytörvény (Gerichtsverfassungsgesetz) életbe lépé
séig a jogviták elintézésének bevett gyakorlata volt. 
1566-tól 1816-ig állt fenn a jénai udvari bíróság 
(Hofgericht), amelynek hatásköre a diplomáciai 
ügyekre is kiterjedt.

A 17. században, Jénában önálló jogterületként min
denek előtt az államjog fejlődött.’

A 17. században a Jénai Egyetemen tanuló, Magyar- 
országról érkező német, szlovák és magyar nemzeti
ségű evangélikus diákok száma 300 fölé emelkedett. A 
század második felétől pedig a legnépszerűbb egyetem
mé vált a magyarországi lutheránus diákok körében.6

A Jénai Egyetem különleges helyzetét jelzi, hogy 
igazgatásában négy fenntartó állam volt érintett. Ennek 
köszönhette a más korabeli egyetemeket jellemzőnél 
nagyobb tan- és gondolatszabadságot; mivel egy meg
osztott irányítás rendszerint nemhogy nem erősítette, 
hanem inkább gyengítette a fejedelmi felügyelet lehető
ségét.7

Az európai szellemi életre legkevesebb két ízben 
gyakorolt maradandó hatást a Jénai Egyetem, valamint 
az ott működő tudósközösség: először a korai felvilá
gosodás idején, majd a 18-19. század fordulóján.8 
Mindkét korszakot a filozófia és a jogtudomány inten
zív tudományos szimbiózisa jellemzi. Az egyetemen 
1801 -tői tevékenykedő Hegel 1806-ban Jénában fejezte 
be A szellem fenomenológiája című művét, amelyben 
egyrészt útmutatást adott filozófiai rendszerének 
megértéséhez, másrészt filozófiája egészével a jogtu
domány számára is ösztönzést adott, s alkotások egész 
sorának forrását teremtette meg.9 Rendkívüli jelen
tőséggel bírt a jénai professzorok által közvetített kanti 
filozófia. Több százan hallgatták a jénai katedrákról 
közvetített kanti gondolatokat -  a hallgatóságban nem 
elhanyagolható számban képviseltették magukat jogá
szok is. Kétségtelenül nagy befolyást gyakorolt az 
egyetemre, valamint a filozófiai és jogi tudományos
ságra a klasszikus német irodalom központjának, Wei- 
mamak a közvetlen közelsége is.10 E korszakban a jénai 
egyetemhez kötődő legjelentősebb jogászprofesszorok 
közé tartozott Gottlieb Hufeland, Paul Johann Anselm 
Feuerbach és Anton Friedrich Justus Thibaut.11 El
mondható, hogy a Jogi Kar a 19. század küszöbén érte 
el tényleges virágkorát.

Az egyetem történetének következő meghatározó 
időszaka az I870-es években kezdődött. Ennek alapját 
szintén egy szerencsés személyi konstelláció adta; 
Ernst Abbé, Cári ZeiB és Ottó Schott munkássága 
megalapozta a világhírű jénai finommechanikai-, 
optikai- és üvegipart. A Zeiss Alapítvány kezdettől 
fogva jelentős kutatási támogatásban részesítette az



Jós
egyetemet, a város pedig a kulturális élet kiszélesítését 
köszönheti a szervezetnek. Ettől kezdődően a jogi kar 
fő feladatává a bíróságok, a közigazgatás, a kancel
láriák és mindinkább a gazdaság számára történő 
jogászképzés vált. A jénai tartományi felsőbb bíróság

(Oberlandesgericht) 1879. október 1-jén kezdte meg 
működését; a bíróság ítélkező gyakorlatában az egye
tem professzorai mint tanácsosok vettek részt.

Az egyetem 1923-ban Jog- és Közgazdaság- 
tudományi Karrá bővült, ekkor csatolták a karhoz a 
nemzeti közgazdaságtan (Nationalökonomie) oktatását.

A Jénai Egyetem 1934 óta Friedrich Schiller nevét 
viseli.

A nemzetiszocialista hatalomátvétellel megszakadt 
Jéna szellemi életének addig töretlen fejlődése; az 
egyetem ellenőrzését átvevő nemzetiszocialista vezetés 
a Friedrich Schiller Egyetemet náci mintaegyetemmé 
degradálta.12

A II. világháború befejezését (1945) követő rövid 
újraszervezési időszak után újra politikai-ideológiai 
örvénybe került az Alma Mater, amikor szocialista 
főiskolává kellett válnia, ami az 1950-es évek végére 
valósult meg. A felsőoktatási „reform” célja a szocia
lizmus alapjainak építése volt.'3 A harmadik felsőok
tatási reform rendelkezése nyomán a jogi kart 1968-ban 
feloszlatták, s ezt követően három évig nem engedé
lyeztek további beiratkozást.

Az 1989. évi politikai fordulat az egyetem életében 
széles körű reformokat hozott. A docenseket személyes 
alkalmasságuk, valamint szakmaiságuk alapján eval- 
válták. Az új professzori kollégium tagjai elsősorban 
Marburgból, Erlangenből, valamint Frankfurt am 
Mainból érkeztek. A könyvtárat és a tanszékeket a leg
modernebb számítógépes technikával szerelték fel, 
hozzájárulva ezzel a jogi kar korábban is magas szintű 
kutatási és tanítási színvonala továbbfejlődéséhez.

Jub ileum i p rog ram so roza t

Az ünnepi rendezvénysorozat 2007 decemberében 
kezdődött, s egészen 2009 februárjáig tudományos, 
ismeretterjesztő programokat és látnivalókat kínál az

__érdeklődők számára.
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A jubileum mottójául a Schiller nevéhez köthető 
„Lichtgedanken”, azaz „Fénygondolatok” szolgál.

Négy kiállítás és egy sor egyéb rendezvény hivatott 
az egyetem történetének felidézésére, az alapítás 
történetének bemutatására.

K iá llítások

2008 januárjától novemberéig látogatható az immár 
450 éves hagyományra visszatekintő egyetem útját a 
kezdetektől napjainkig bemutató kiállítás a Thüringiai 
Egyetemi és Tartományi Könyvtárban (Thüringer 
Universitáts- und Landesbibliothek, ThULB). A tárlat 
központi témája az intézmény 16. századi mega
lapítása, melyet értékes dokumentumokkal illusztrál
nak. A későbbi évszázadokon kiválasztott témák 
vezetik végig a látogatókat; értékes kézi és nyomtatott 
iratok, diákok emlékkönyvei, valamint híres jénai pro
fesszorok és tudósok egyedülálló írásai szemléltetik az 
egyetemi életet, és mesélnek az egyetem történetéről -  
egyetemi történetekről.

Az Egyetemi élet a Collegium Jenenseben című kiál
lítás 2008 januárjától december végéig látható a Colle
gium Jenense épületegyüttese által övezett belső udvar
ban; a tárlaton az egyetem történetének bemutatása 
mellett, az épület 20. századig tartó építészeti fejlődése 
is megismerhető. Dokumentumok, festmények és mo
dellek teszik átélhetővé a diák- és egyetemi életet.



Az egyetem főépületének történetét bemutató fotóki
állítás szintén ez év december 31-éig látogatható. Az 
1908-ban 350 éves fennállását ünneplő Jénai Egyetem 
különleges ajándékot kapott: az Ernst Abbé Alapítvány 
és más támogatók lehetővé tették számára egy új
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Jénai egyelem -  a Könyvtár modern épülete belülről

Főépület építését. Az új központi épületnek több célt is 
ki kellett elégítenie; egyrészt meg kellett felelnie a 
növekvő hallgatói létszámnak és helyszükségletnek, 
másrészt a városszerkezetben méltó építészeti keretet 
kellett teremtenie az Alma Mater Jenensis számára. Az 
épület Theodor Fischer professzor legjelentősebb 
munkái közé tartozik. A kiállítás foglalkozik az építé
szeti szerkezettel, a tervezéssel és a kivitelezéssel. A ki
állítás középpontjában az építési dokumentációból, 
valamint a fényképes építési naplóból származó tör
téneti fotók és dokumentumok állnak.

Az Egyetem kincsei címmel szervezett kiállítás 2008 
májusától augusztusig volt látogatható. A Friedrich 
Schiller Egyetem 21 tudományos gyűjteményének 
állománya egyedülálló módon tükrözi az intézmény 
állandó részvételét a tudomány- és kutatástörténetben. 
A tárgyak megszerzésük, valamint a gyűjteménybe 
kerülésük történetén keresztül mesélnek a 16. század 
óta folyó kutatás jelentőségéről. Az évforduló alkal
mából kiválasztott darabok egy részét a széles nyil
vánosság először tekinthette meg. A kiállítási tárgyak 
sora csontleletektől, antik gipszeken, értékes érméken, 
ásványokon és kőzeteken keresztül egészen csil
lagászati eszközökig terjed.

Rendezvények

A tudományos rendezvények központi témája az 
egyetem szerepe és felelőssége a modern társadalom
ban. illetve a modern társadalom érdekében.

/ !  Jénai Egyetem jubileumi kiállításának részlete

A ,.Fénygondolatok" köré szerveződött a 2008. 
január 31. és 2008. február 2. között megrendezett 
jubileumi szimpózium. Az időpontválasztás különleges 
jelentőséggel bír: a Jénai Egyetem 450 évvel ezelőtt, 
épp ezen a napon, 1558. február 2-án nyitotta meg 
kapuit. Az eladássorozat kitűzött célja -  a visszaem
lékezésen túlmenően -  az egyetem napjainkban 
betöltött helyzetének értékelése, valamint a jövőbeni 
lehetőségeire való kitekintés volt. A Németországból, 
Ausztriából és Svájcból érkező előadók többek között a 
következő kérdésekkel foglalkoztak: „Milyen köte
lezettségek és feladatok adódnak az egyetem szere
péből? Vajon az egyetem napjainkban is betölti, illetve 
betöltheti-e egy, a tájékozódást segítő világítótorony 
szerepét? Melyek azok a modern kihívások, amelyek
kel az egyetemnek meg kell küzdenie?”

Az egyetem valamennyi kara egy-egy hétig tartó ren
dezvénysorozaton mutatkozott be a szakmai közös
ségnek. Jéna és Türingia polgárainak és valamennyi 
érdeklődőnek.

A Jogi Kar 2008. április 21—25-én nyitotta meg 
kapuit az érdeklődők előtt. A látogatók nyilvános 
előadásokon és más rendezvényeken ismerhették meg a 
Karon folyó tudományos és oktatási munkát. Egész 
héten át látogatható volt az egyetem és a Jogi Kar 
történetét bemutató kiállítás.

A rendezvényekkel összefüggésben a programszer
vezők célja olyan témák kiválasztása és bemutatása 
volt, amelyeken keresztül a jog társadalompolitikai 
jelentősége megmutatkozik.

G azdaság , m unka, környezet, energ ia

A Corporate Governance, illetve a gazdaság jog 
általi adóztatása iránt érdeklődők a kari hét ünnepé
lyes megnyitó előadásán szerezhettek hasznos



történeti a m ié

ismereteket. A hét folyamán szervezett vitakör égető 
jövedelempolitikai-igazságossági kérdésekkel fog
lalkozott. Az egész napos program foglalkozott a 
környezetvédelem egy Türingiát közvetlenül érintő 
kérdésével, az erdőket veszélyeztető magasfeszült
ségű vezetékekkel.

F iata lko rúak büntetése, m egtorlás, 
kito loncolás

Héráid Döring, a szövetségi közigazgatási bíróság 
menedékügyekért felelős szenátusának bírója 
Flüchrlinge aus elem Irak und ihr Schutz vor 
Abschiebung (Iraki menekültek és a kitoloncolással 
szembeni védelmük) címmel tartott előadást. A pro
fesszor beszámolt a Közel Keleten tett tanulmányútja 
során szerzett élményeiről is.

A hallgatók egy csoportja kutatást végez a türingiai 
fiatalkorúak büntetés-végrehajtása témájában; a hét 
folyamán ennek eredményeiről is beszámoltak az 
érdeklődőknek. Ezt követően Günther Jerouschek pro
fesszor az Ótestamentumban előforduló büntető 
fenyítésről (peinliche Strafe), magánháborúról tartott 
előadást.

Jog, m édia , szórakozás

Nagy érdeklődés övezte az elsa szervezete által 
szervezett, a büntetőeljárás menetét az érdeklődő nyil
vánosságnak bemutató programot. Az eljárást a népsze
rű Barbara Salesch bírónő vezette, aki hétről hétre látható 
az egyik kereskedelmi televízió műsorában, amelyben a 
résztvevők bírósági tárgyalást imitálnak. Az előadást 
követően vitát rendeztek, amelynek vitaindító kérdése 
..Bírósági televíziózás -  Pro és kontra” volt.

Összegzés

Az egyetem rektorának szavaival élve: „talán nem 
egy új, azonban erőteljesebb, öntudatosabb, és a bolo
gnai rendszer, [...] a globalizáció, valamint az állam, a 
társadalom és az egyetem viszonyának alapvető újra
rendeződése időszakában az iránymutató egyetem típu
sának megvalósítása -  ez az a feladat, amelynek érde
kében a Friedrich Schiller Egyetem a 450. évfordulóból 
2008-ban energiát kíván meríteni.”14

Ez a törekvés volt nyomon követhető az egyetem 
történetét, tudományos munkáját, múltját, jelenét és 
jövőjét a tudományos világnak és minden érdeklőnek 
bemutató programokon.

Csoór Dorothea
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<IXt>
Dr. Völgyesi Levente 

PhD-értekezésének vitája

A z ELTE Állam- és Jogtudományi Karának 
Tanácstermében 2008. október 15-én rendezték 
meg Dr. Völgyesi Levente Városi alkot

mányosság az újkori Magyarországon című doktori 
értekezésének nyilvános vitáját. Az ülést Dr. Ficzere 
Lajos professzor emeritus (ÉLTE ÁJK), a Bizottság 
elnöke nyitotta meg. A Bizottság tagjai: Dr. Balogh 
Elemér egyetemi tanár (SZTE) és Dr. Stipta István 
egyetemi tanár (ME). Az ülés kezdetén a Bizottság 
elnöke felkérte Balogh Elemért ajelölt szakmai életraj
zának rövid ismertetésére. Balogh Elemér a bemutatás 
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során kitért a jelölt eddigi széles körű kutatási 
területeinek ismertetésére is.

A doktori értekezés nyilvános vitáján a Szerző rövi
den ismertette az értekezését, és összefoglalta azokat a 
szempontokat, amelyeket a kutatása során követett; 
elsősorban a városok jogállásával és a különböző 
városok egymással való kapcsolatával kívánt -  leíró jel
leggel -  foglalkozni. A kérdést igyekezett komplexen, 
sokoldalúan vizsgálni, hogy ezáltal használható 
következtetésekre juthasson.

A Bizottság elnöke ezután röviden bemutatta a dok
tori értekezés opponenseit, Dr. Kajtár István egyetemi 
tanárt (PTE) és Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm egyete
mi tanárt (PPKE), majd felkérte őket az opponensi 
véleményük ismertetésére.

Dr. Kajtár István elmondta, hogy a jelenleg ismeretes 
városi közjogi szintézisek vagy régiek, vagy ha újab-
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