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A
 Jogtörténeti szemle 2008. évi 
3. számában már olvashattunk a 
2008. május 5-6-án tartott bécsi 

nemzetközi konferenciáról. A kétnapos 
szimpózium színhelye a Domus Univer- 
sitatis Színházterme volt, amely tisztele
tet parancsoló és inspiráló környezetnek 
bizonyult közös múltunk vitás kérdé
seinek megvitatására. A résztvevők a 
kétközpontú monarchia utódállamainak 
vezető jogtörténészei voltak, akik arra a 
kérdésre kerestek választ, hogy jogálla
mi karakterű volt-e az Osztrák-Magyar 
Monarchia, vagy elindult-e legalább 
ezen az úton. A rendezvény, amelyet az 
Osztrák Tudományos Akadémia Jog- 
történeti Bizottsága és az MTA-ELTE 
Jogtörténeti Kutatócsoportja szervezett,
-  Wemer Ogris értékelése (Nova und Varia. Zeitschrift des 
Juristenverbandes. 2008, 2. sz., 87-88. p.) szerint is -  az 
utóbbi évek egyik legjobban sikerült szakmai tanácskozá
sa volt. Magyar részről Máthé Gábor és Mezey Barna kol
légákat illeti dicséret a tanácskozás ötletéért és a magyar 
tudományos eredmények hatékony képviseletéért.

Időközben megjelent a konferenciakötet is, amelyet 
Máthé Gábor és Wemer Ogris szerkesztett, és a Magyar 
Közlöny Lap- és Könyvkiadó adott ki formás kivitelben. 
A tanulmányok többsége azt feszegeti, hogy jogállami 
karakterű volt-e a nagyhatalmak érdekeinek megfelelően, 
stabilizáló szándékkal megalakított 1867-es közép-euró- 
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által magyarra is lefordított tankönyve a ciszlajtán államra 
nézve egyértelmű választ ad, hiszen az 1867-től 1918-ig 
teijedö osztrák időszakot jogállami periódusnak tekinti. 
A tudományos vita talán izgalmasabb lehetett volna, ha 
ez a felfogás osztrák részről is megfogalmazódik. Azt vi
szont kifejezetten előnyösnek tarthatjuk, hogy a diskurzus 
és a (nyomtatásban megjelent) mű nem a szokásos per- 
szonálunió-reálunió kérdését járta körül, és nélkülözte a 
jogtörténeten túli kérdésfelvetéseket is.

A tanulmányok sorát Wemer Ogris dolgozata (Der 
Rechisstaat -  eme Einjuhrung. 15-32. p.) nyitja. A szerző 
foglalkozik a Jogállam" kifejezés keletkezéstörténetével, 
amelyből kiderül, hogy Róbert Mohi és Ottó Bálír alapmü
veinek megjelenése előtt a fogalom már része volt a korabe
li jogi kategóriakészletnek, hiszen Adum Müller már 1809- 
ben (ElementederStaaskunst) használta. Ogris professzora 
jogállami követelmények közé a törvényhozás alkotmányos 
meghatározottságát, a végrehajtás törvényi alárendeltségét, 
a független bírói hatalmat, a hatalommegosztást, a vissza
menőleges hatály lehetőség szerinti tilalmát, a súlyosítási 
tilalmat, a jogi normák érthető fogalmazásának és nyilvá
nossá tételének követelményét sorolja. Napjainkból vett 
példák nyomán utalt arra, hogy a jogállamot nem csupán 
az alkotmányos konstrukció teljes összeomlása fenyege
ti, hanem a követelmény- és intézményrendszer lopakodó 
aláaknázása, fokról-fokra történő kiüresítése, és az alapvető 
jogok hanyag semmibe vétele is veszélyezteti.

Stefim Maifér bécsi jogász tanulmá
nyának címében (Das Oktoberdiplom 
-  ein Schritt zum Rechisstaat? 95-120. 
p.) azt a kérdést vetette fel, hogy jogo
san tekinthetjük-e az Októberi Diplomát 
a politikai kibontakozás és jogállamiság 
felé tett lépésnek. A szerző rámutat, 
hogy a diploma nem egy dokumentum, 
hanem húsz különböző szintű jogi nor
ma (manifesztum, császári leirat) ösz- 
szessége, amelyek tartalmi és jogforrási 
egységet képeznek. Álláspontja szerint 
az októberi rendelkezések az uralkodó 
részéről kínált alkotmányos jogálla
miság dokumentumai voltak. A szerző 
szerint politikailag is jelentős alkot
mányjogi direktíváknak tekinthetőek, 
hiszen a birodalom politikai stabilitását 
és a pénzügyi konszolidációt kívánták 

elősegíteni. Közvetve Maifér is kárhoztatja a korabeli ma
gyar politikát, amely elutasította ezt a törekvést. Ehhez a 
gondolatkörhöz kapcsolódik Thomas Olechowsky tanul
mánya (Grundrechte und ihr Schutz in der Habsbuiger- 
monarchie. 264-291. p.), amelyben a szerző a sajtósza
badság jogilag meghatározott terjedelméről és gyakorlati 
érvényesüléséről írt. Megállapította, hogy a Monarchiában 
nem volt teljes a jogvédelem, de a rendszer a jogállamiság 
útján járt. Fontos érteknek tekinti, hogy az utódállamok 
felhasználták az itt kialakított mintákat.

A magyar jogtörténészek közül Barna Attila a Batthyá
ny Lajos elleni pert, a büntetőeljárás magyar és osztrák 
normáit tekintette át (Der Hochverratsprozess gégén den
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Ministerprasidenten G ráf Batthyány Lajos im Spiegel 
dér ungarischen und österreichischen Rechtsnormen. 
33-71. p.). Megállapította, hogy a hadijog alkalmazása 
az egykori magyar miniszterelnök esetében számos jog
állami garanciális kérdést vetett fel. A jogi normák sú
lyos sérelmét jelentette, hogy a katonai hatóság a kiadott 
rendelkezések időbeli hatályára nem volt tekintettel, te
hát figyelmen kívül hagyta az osztrákoknál is érvényes 
nullum criemen sine lege elvét. Ebben az érzékeny kér
désben maga Wemer Ogris is úgy nyilatkozott, hogy ez a 
felségárulási per nem kerül fel a bécsi központi igazgatás 
dicsöségtáblájára. Ezek szerint a miniszterelnökünk elle
ni eljárást a vezető osztrák jogtörténész sem igazságszol
gáltatási, hanem kormányzati-politikai revánsnak tekinti. 
A Jogtörténeti Szemle tematikus számban összegezte a 
magyar jogtörténészek álláspontját a Batthyány elleni 
perről (2008. 1. sz.).

Máthé Gábor a magyar dualista állam jogállami intéz
ményrendszerérői írt (Das Institutionssystem des Rechts- 
staates in Ungarn 1867-1918. 165-222. p.). Részletesen 
taglalta a dualizmus magyar törvényhozási, végrehajtási 
és igazságszolgáltatási rendszerét, kiegészítve az Ogris- 
féle jogállami maximákat a horizontális és vertikális ha
talommegosztással. Az Adam Wandruszka szerkesztette 
híres Monarchia-feldolgozásban Georg Bárány írta a köz- 
igazgatásról szóló fejezetet; a jelen kötet ötven oldala lé
nyeges pontokon egészíti ki a -  főleg osztrák történészek 
által -  alapműnek tekintett összefoglalást. Meghaladja 
azt tárgyilagosságban, szellemi horizontban és a legújabb 
irodalmat is magában foglaló forráskörében is. A szerző 
tartalmilag kiáll a magyar intézményrendszer jogállami 
jellege mellett. Az utolsó bekezdés utal a Monarchia és az 
európai unió viszonyára, emlékezetbe idézve azt a (közel 
ötvenéves) tudományos tézist, miszerint az Osztrák-Ma
gyar Monarchia az első életképes uniós képződmény volt 
Európában. E feltevés szerint a dualizmus ötven éve alatt 
tartós gazdasági, szellemi és közjogi egység jött létre a 
résztvevő államok között.

MezeyBarna a büntetés-végrehajtás hazai modernizáci
ójáról, közelebbről a kiegyezés-kori börtönügyi szabályo
zásról értekezett (Die Moderniesierung des Strafvollzuges 
in Ungarn -  Die Rechtssetzung des Gejangniswesens in 
dér Ausgleichszei., 223-263. p.). Álláspontja szerint a 
korabeli magyar börtönügyi szabályozás az európai jog- 
államiság követelményeinek megfelelő, unikális rend
szerű és progresszív jellegű volt. Büntetés-végrehajtási 
rendszerünk 1852-től ugyan osztrák normákra épült, 
de a kiegyezést követő időszakban Horvát Boldizsár és 
Csemegi Károly reformjai meghaladták az átvett mo
dell szakmai nívóját. Fontos szerzői megállapítás, hogy 
a börtönügyi reform a kiegyezés utáni Magyarországon 
már nem emberiességi kérdés, hanem tudatosan számba 
vett és jelentős részben teljesített alapjogi követelmény 
volt. Ebben szerepe volt annak a körülménynek, hogy 
a korabeli magyarországi reformok előkészítésében az 
igazságügyi tárca nagyobb szerepet kapott, mint Tisza 
Kálmán korszakában.

__________Jbg
történeti szemle'— ' '

A lengyel jogtörténész, Andrej Dziadzio a Habsburg 
Monarchia legfelsőbb bíróságait és ezek ítélkezési gya
korlatát tekintette át. Die Rolle dér höchsten Gerichtshöfe 
auf dem Weg dér Habsburgeimonarchie zum Rechtsstaat 
-  Beisspiele aus dér Rechtsprechung című tanulmányát 
(72-94. p.) azzal a megállapítással kezdte, hogy a 19. szá
zad második felében egyetlen európai állam sem rendel
kezett hatékonyabban működő jogállami intézményekkel, 
mint Ausztria. Szerinte az összmonarchia volt az első libe
rális jogállam Európában. Az tény, hogy a Lajtán túl már 
1867-ben rögzítették az alapjogokat, 1869-töl alkotmány- 
bíróság működött, és 1876-ban különálló közigazgatási 
bíróságot hoztak létre. A szerző végső következtetése sze
rint Ferenc József kiegyensúlyozott hatalmi rendszert épí
tett ki, tartós egyensúlyt teremtett a lakosság különböző 
felfogású vallási, nemzetiségi rétegei és rendkívül tagolt 
politikai csoportjai között.

A korábbi jogtörténeti konferenciák mindig határo
zott álláspontot képviselő állandó résztvevője, Karé! 
Maly prágai professzor az osztrák-magyar kiegyezés és 
az állampolgári jogok viszonyát elemezte (Dér österrei- 
chisch-ungarische Ausgleich und die allgemeinen Rechte 
dér Staatsbürger in dér 2. Halfte des 19. Jahrhunderts. 
121-164. p.). Részletesen idézte a pillersdorfi alaptör
vény polgári jogokkal és az 1867. decemberi alkotmány 
szabadságjogokkal foglalkozó szakaszait. Országa néző
pontjából végzetesnek tartotta, hogy a csehek kiszorultak 
a közjogi közösségből, ezért következetes szeparatizmu
sukat történetileg indokoltnak tartja. A cseh gazdasági és 
kereskedelmi emancipációra irányuló törekvéseket Petra 
Skrejpková tekintette át (Wirtschaftliche und handelsrecht- 
liche Emantipationsbestrebungen in den böhmischen Lan- 
dern im 19 Jahrhundert. 312-328. p.). Ehhez a kérdéshez 
szervesen kapcsolódik Anatol Schmid-Kowarzik bécsi 
jogtörténésznek a gazdasági kiegyezés tartalmáról, a kö
zös elvek szerint kezelt ügyek közjogi következményeiről 
írt tanulmánya (Das Scheitern des Wirtschaftsausgleiches 
von 1897 und die staatsrechtliehen Folgenfiirdiegemein- 
samen Angelegenheiten. 292-328. p.).

***

Közös monarchiánk történetéről a Jogtörténeti Szemlé
ben is számos tanulmány kapott helyet (vö: A Jogtörténeti 
szemle 1986-2009-ben megjelent számainak összesített 
tartalomjegyzéke. 2010. különszám). Tudósítottuk olva
sóinkat az osztrák-magyar kiegyezés 140. évfordulóján 
tartott gödöllői konferenciáról (Jogtörténeti Szemle, 2007.
1. szám, 96-97. p.) és az osztrák minisztertanácsi jegyző
könyvek legújabb, éppen az Októberi Diploma előzmé
nyeit rögzítő dokumentumok megjelenéséről (2008. 4. 
szám, 48-49. p.). A tárgybeli konferencia és szerkesztett 
mű előadói, szerzői köre hasonló volt, de a bemutatott 
kötet nagyobb történelmi, topográfiai távlatból vizsgálja a 
közjogi kibontakozás 19. században kínált közös esélyeit 
és a jogállamiság gyakorlatát.

Stipta István
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