
Jakab Éva az Osztrák 
Tudományos Akadém ia 
tagja lett

Az Osztrák Tudományos Akadémia (Österreichische 
Akadcmie dér Wissenschaften, ÖAW) Böcsésze- 
ti és Társadalomtudományi Osztálya (Phil.-Hist. 

Klasse) 2012. április 20-án tartott választóülésén az Aka
démia levelező tagjává (korrespondierendes Mitglied im 
Ausland) választotta Jakab Évát, a Szegedi Tudomány- 
egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi ta
nárát. Az ÖAW Elnöke 2012. május 9-én Bécsben Ünnepi 
Ülés keretében adta át az újonnan megválasztott tagoknak 
az oklevelet -  az átadásról készült a cikkhez mellékelt hi
vatalos fénykép, amely az ÖAW honlapján is látható.

Jakab Éva 1957-ben született Szegeden, tanulmányait 
a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karán abszolválta (summa cum laude, 1981). 1982 febru
árjától az SZTE teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgo
zója, 1990-ben doctor universitatis, 1992-ben kandidátusi 
fokozatot szerzett. 2001-ben habilitált, 2002-től egyetemi 
tanár és a Római Jogi Tanszék vezetője. 2005-ben szerez
te meg az. MTA doktora címet. 2005-től az MTA Állam- 
és Jogtudományi Bizottságának (ÁJTB) választott tagja.

2007 óta folyamatosan elnökhelyettese. 2005-2009 kö
zött az SZTE ÁJTK oktatási dékánhelyettese, majd 2011- 
ig tudományos dékánhelyettese. 2010-től az SZTE Ál
lam- és Jogtudományi Doktori iskola elnöke. 2006-2009 
között az OTKA Társadalomtudományi Kollégiumában a 
jogtudományok képviselője, 2011-töl az OTKA Bizottság 
kinevezett tagjaként tevékenykedik.

Kitüntetései közül kiemelendőek az alábbiak: Peschka 
Vilmos Díj (2009), Ipolyi Amold Díj (2009), a 38. Deut- 
scher Rechtshistorikertag Dí ja (az elmúlt két év legjobbnak 
ítélt német nyelvű jogtörténeti tárgyú monográfiájának, a 
Risikomanagement beim Weinkauf című, Münchenben 
mejelent könyvéért), SZTE Pro Universitate Díj (2011).

1986-tól több alkalommal részesült DAAD-ösztön- 
díjban, amelynek segítségével a Müncheni Egyetem Eeo- 
pold Wenger Intézetében kutatott, Dieter Nörr professzor 
témavezetésével. A 2000/2001 tanévben az Alexander 
von liumboldt-Stiftung kutatóösztöndíjában részesült.

Jakab Éva kutatási területe a római jog, azon belül a 
szerződési joggyakorlat. Munkáiban kiemelten foglako
zik az ókori jogi kultúrák kölcsönös egymásra hatásának 
elemzésével. Eddig két német nyelvű monográfiája (a 
C.H. Beek kiadónál), két német nyelvű konferenciakötete 
(Springer, Wolfgang Emst társszerzővel), három magyar 
szakmonográfiája és számos cikke jelent meg német, an
gol és magyar nyelven.

Az osztrák tudományos élettel mintegy húsz éve aktív 
kapcsolatot ápol: több szemeszteren át tartott kurzusokat



a római kötelmi jogból a Grazi Egyetemen, Erasmus-kap- 
csolatban áll a Bécsi, Grazi és a Salzburgi Egyetem Jogi 
Karával, rendszeresen tart tudományos előadásokat oszt
rák egyetemeken és hív meg vendégelőadókat Ausztriá
ból. 2008-tól az ÖAW Ókori Jogtörténeti Bizottságnak 
választott tagja.

Jakab Éva több nemzetközi tudományos konferencia- 
sorozat alapító, illetve vezetőségi tagja, például az éven
te megrendezésre kerülő Intemationales Sommersemi- 
nar über Römischcs Recht (2012-ben Bajorországban) 
vagy a Legal Documents in Ancient Societies (ldas-conf. 
com, 2012-ben Budapesten) tanácskozásnak.

Jakab Évának az Osztrák Tudományos Akadémia leve
lező tagjává való megválasztása komoly elismerést jelent 
a magyar jogtudományok, különösen a jogtörténeti tudo
mányok számára is.

Pozsonyi Norbert
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Thomas O lechowski 
előadása az ELTE Á llo m 
ás Jogtudom ányi Karán

Thomas Olechowski, az Universilat Wien professzora 
2006 óta dolgozik a világhírű osztrák jogtudós, Hans 
Kclsen első átfogó életrajzán. Az ELTE AJK Magyar 

Állam- és Jogtörténeti Tanszéke meghívásának eleget 
téve tartotta meg előadását, amelyben ismertette kutatá
sának legfrissebb eredményeit. Olechowski kiemelte: an
nak ellenére, hogy ma már egész könyvtárat meg lehetne 
tölteni a Kelsen müveit elemző szakirodalommal, olyan 
munkák még nem születtek, amelyek az életútját mutat
nák be. 1969-ben ugyan a professzor egyik volt hallgatója 
publikált egy cikket, ez azonban sokkal inkább tekinthető 
személyes hangvételű megemlékezésnek, mint tudomá
nyos jellegű műnek. Ezért kérték fel az Olechowski által 
vezetett llans Kelsen Intézetet, hogy készítse el a Tiszta 
jogtan megalkotójának életútját a világ közönsége számá
ra bemutató könyvet.

Thomas Olechowski előadása kezdetén Hans Kelsen 
családjáról, származásáról szólt. A németes hangzású 
családnév ugyanis sok vitára adott okot, a legtöbben azt 
feltételezték, hogy a náci hatalomátvételt követően, zsi
dó szánnazására való tekintettel változtatta meg nevét.

__A név eredetét ugyan nem sikerült tisztázni (feltehetőleg
74

egy német-jiddis szóösszetételből eredeztethető, amely
nek jelentése „Keyle fia” -  bár bizonyítékot erre még nem 
sikerült találni), az egyértelműen bizonyítható, hogy már 
az apai ági nagyapja (Osias) is ezt a nevet viselte. Hans 
Kelsen felmenői a bécsi polgárság körében már a 19. szá
zad közepén közepesen jómódúnak voltak tekinthetők. 
A városból 1860-ban elköltöztek, majd kisebb kitérők 
után Prágában telepedtek le, ahol 1881 -ben megszületett 
a későbbi jogtudós.

Hans Kelsenre, a legidősebb fiúra várt az a feladat, 
hogy a társadalmi ranglétrán előrejutva olyan szakmái ta
nuljon ki, amellyel a család pozícióit hosszabb távon is 
megerősítheti. Ennek megfelelően szülei orvosi vagy jogi 
pályára szánták, amelyek közül az utóbbit kényszerűen el 
is végezte. Egyetemi tanulmányait meglehetősen válto
zó eredménnyel folytatta, végül 1906-ben szerezte meg a 
doktori fokozatot a Bécsi Egyetem Jogtudományi Karán. 
Olechowski ennek kapcsán kiemelte, hogy a kutatás so
rán alapvető kérdésként merült fel, vajon kik lehettek rá 
nagyobb hatással élete ezen időszakában. Maga Kelsen 
tanárai közül senkit sem tekintett igazán mentorának, ehe
lyett egy barátját hozta fel, akit igazi zseninek tekintett -  
Ottó Weiningert, akinek, bár fiatalon öngyilkos lett, sike
rült rávennie az akkor 22 éves Kelsent arra, hogy dolgozni 
kezdjen a habilitációs dolgozatán, amely az Állam- és jog
tudomány alapvető kérdései címet viselte. Ebben a munká
jában arra helyezte a hangsúlyt, hogy megoldja a korabeli 
jogtudomány egyik alapvető problémáját, ami szerinte ab
ban állt, hogy az képtelen elválasztani annak vizsgálatát,


