
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
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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,



Jós
hogy mi a pozitív jog, illetve, hogy minek kcne lennie a 
pozitív jognak (a Sein és Sollen klasszikus kérdésköre). 
Ezen túlmenően a pozitív jog vizsgálatába nem szabad 
belevenni sem etikai, sem szociológiai kérdéseket, azaz a 
módszertani vizsgálat tisztaságát 
lenne szükséges elérni. Ez a Kel- 
sen későbbi életpályáját megha
tározó megállapítás lett a később 
világhírűvé vált „tiszta jogtan".
Elméletén egészen haláláig dol
gozott, azt a későbbiekben bőví
tette, sőt bizonyos részeit újra is 
írta. Később dolgozta ki elméleté
nek második pilléreként az érték- 
relalivizmus fogalmát, amellyel 
alapvetően szembehelyezkedett a 
korszakban divatos természetjogi 
felfogásokkal, amelyek bár azt 
hangoztatták, hogy vannak örök 
értékek, Kelsen szerint mégsem 
tekinthetőek annak, mert a külön
böző társadalmak ezeket máskép
pen értelmezték. Müveiben János 
evangéliumára utalt, amelyben 
Pilátus megkérdezi, hogy „Mi az 
igazság?", de választ nem kapunk 
a kérdésre. Kelsen egyébként nem 
volt vallásos ember, felekezeti ho
vatartozása élete során több alka
lommal is megváltozott. Nem hitt az uralkodók és alatt
valók közötti különbségben, gondolkodásának ugyancsak 
meghatározó elemévé vált az emberek közötti egyenlő
ség. Ennek megfelelően tanai meghatározó építőkövei a 
„tiszta jogtan”, a demokráciatan és a pacifizmus voltak.

Kelsen 1911-ben védte meg munkáját a bécsi jogi ka
ron. ahol nem sokkal utóbb magándocenssé nevezték ki, 
ami lehetővé tette számára az oktatást, illetve a vizsgázta
tást, de nem járt automatikus kinevezéssel a Bécsi Egye
lem katedrájára. Bár 1918-ig megszakítás nélkül oktatott 
Alma Materében, az ún. Exportakadémián is állást vál
lalt. 1914-ben. a világháború kitörésekor a katonai szol
gálatra kötelezett Kelsen nem ment ki a frontra, hanem 
először a katonai igazságszolgáltatásban, majd 1917-től 
a hadügyminisztériumban dolgozott egy, a monarchia 
hadseregét érintő reformtervezeten. A háború végére 
eléggé jó kapcsolatokat sikerült kiépítenie a Heinrich 
Lamniasch és Julius Meinl nevével fémjelzett pacifista 
csoportokkal. Többen valószínűnek tartják, hogy szere
pet játszott IV. Károly eckartsaui nyilatkozatának meg
szövegezésében. bár az erre vonatkozó bizonyítékok 
nem egyértelműek. A háború végéig a hadügyminiszté
riumban maradt, aminek köszönhetően az egyre inkább 
megerősödő antiszemita megmozdulásokkal szemben 
védelmet élvezett, többek között ennek köszönhetően 
nevezték ki 1918 júliusában rendkívüli professzorrá a 
Bécsi Egyetemen, ahol 1921-től kezdve, egészen 1930-ig 
Professor Ordinariusként tanított. Magánszemináriumait, 
amelyeket vasárnap délutánonként a saját lakásában tar
tott. széleskörű érdeklődés övezte.

A háború végét követően jelentős szerepet játszott 
az Osztrák Köztársaság megszületésében, így alkotmá
nyának megszövegezésében is, amelynek köszönhetően 
Ausztriában 1920-ban létrejött a világ első Alkotmány- 

bírósága. (Formálisan a Cseh
szlovák Köztársaság Alkotmá
nyát hamarabb fogadták el, amely 
szintén rendelkezett az Alkot
mánybíróság létrehozásáról, ez 
azonban csak később kezdte meg 
tényleges működését -  K. /.). Az 
élethosszig kinevezett alkotmány
bírákat végül 1930-ban, politikai 
okok következtében felmentették 
(a törvényhozás alapjaiban vitatta 
némely döntésüket), aminek Kel
sen is -  rossz érzésekkel ugyan 
-  eleget tett. Ezzel együtt a Bécsi 
Egyetemen élvezett pozíciója is 
megingott, miután két kollégája 
élesen szembefordult vele. Kel
sen, aki maga is többször gondol
kodott azon. hogy el kéne hagynia 
Bécset, elérkezettnek látta erre az 
időt, különösen amiatt, mert egy 
kollégájának köszönhetően felké
rést kapott, hogy a Kölni Egyete
men oktasson.

Kölnben, tekintve, hogy egész 
életében az osztrák joggal foglalkozott (hiába volt a tiszta 
jogtan elméletének köszönhetően ekkor már világhírű, ezt 
önmagában tantárgyként oktatni nem lehetett), nemzetkö
zi joggal kezdett el foglalkozni. Itt találkozott a korszak 
másik híres jogtudósával. Cári Schmittel, akivel élénk tu
dományos vitába kezdett, miután megjelentette Az alkot
mány őrzői c. tanulmányát, amelyben amellett érvelt, hogy 
a Weimari Köztársaság alkotmánya őrzőjének elsősorban 
az államfőnek kell lennie. Schmitt egyúttal elutasította 
az alkotmány bíráskodás eszméjét (illetve az alkotmány- 
bíróság szükségességét), szemben Kelsennel, aki viszont 
éppen az alkotmánybíróságban látta az alkotmányvéde
lem legfőbb letéteményesét. Kettejük viszonya 1933-ban 
vált kifejezetten ellenségessé, amikor a náci hatalomát
vételnek köszönhetően a nemrégiben dékánná kinevezett 
Kelsen megbízatását visszavonták, ami ellen valamennyi 
oktató tiltakozott -  Schmitt kivételével. Az ezt követő hó
napok történései láttán Kelsen úgy döntött, hogy elhagyja 
Németországot. Életének ezt követő időszakát vándorlás
sal töltötte, s miután a bécsi jogi karra nem tudott vissza
menni, ideiglenesen Prágában kezdett el tanítani. Egészen 
1936-ig nyugodt körülmények közepette dolgozhatott, 
azonban ebben az évben az egyre inkább erősödő nemze
tiszocialista propagandának köszönhetően egyik egyetemi 
előadása alatt a hallgatóság egy része felállt és antiszemita 
jelszavakat kezdett el kiabálni. Csehszlovákia összeomlá
sát megelőzően az Egyesült Államokba emigrált. Ott elő
ször a Harvard Egyetemen, majd később a Berkeley Egye
temen kezdett cl tanítani, miközben anyagi nehézségekkel
küzdött, mivel a náci Németország a nyugdíjjogosultságát__
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Hans Kelsen 1940-ben New Yorkban
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történeti szemlev — ■ '

nem ismerte el, sőt csak az 1950-es évek közepén ren
deződött számára ez az ügy. Amerikában viszont évekig 
nem nevezhették ki egyetemi tanárrá, tekintve, hogy csak 
1945-ben szerezte meg az állampolgárságot. A McCarthy- 
éra alatt a tudományos nézeteinek függetlenségét féltő 
professzor összetűzésbe keveredett a hatóságokkal, ám 
ismerősei és kollégái megvédték, így nem kellett attól tar
tania, hogy kitoloncolják.

Hans Kelsen élete végén néhányszor visszalátogatott 
Ausztriába, legutóbb akkor, amikor eleget tett a szövet

ségi kormány meghívásának, a Bécsi Egyetem fennál
lásának 600. évfordulója alkalmából. 1973-ban hunyt el 
Kaliforniában, a Berkeley közelében lévő Orinda nevű te
lepülésen, hamvait -  kérésének megfelelően -  az óceánba 
szórták. Tudományos tételein élete végéig dolgozott, a ma 
is alapvető fontosságú, és mindmáig számos vitára okot 
adó Tiszta jogtárnak köszönhetően Kelsent korunk leg
nagyobb hatású jogtudósai között tarthatjuk számon.
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| OKLEVELES HISTÓRIÁK-
VÁLOGATÁS A MAGYAR KÖZHITELESSÉG IRATAIBÓL 1441-1848

Documentary historics: a selection of documents of Hungárián officialness, 1441- 1848 / Urkundliche
Geschichten: eine Auswahl von den Dokumenten dér ungarischen Authentizitat, 1441-1848/ Des histoires et
des actes: recueil d'actes authentiques hongrois, 1441-1848
Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Rokolya Gábor
Budapest, Magyar Országos Közjegyzői Kamara, 2010, 311 p., színes illusztrációkkal
ISBN 978-963-88147-5-3

Dr. Rokolya Gábor PhD. közjegyző, külkereskedelmi és európai jogi szakjogász, a Magyar Országos Közjegyzői 
Kamara számvizsgálója és választmányi tagja, könyvsorozatának szerkesztője, a Közjegyzők Közlönye című 
szakmai folyóirat szerkesztője, a közjegyzőség, valamint az öröklési jog történetének szakértője. Hosszú évek 
óta kutatja a magyar közjegyzőség emlékeit, a témából több publikációja jelent meg, így a Polgári közjegyzőség 
emlékezete 1875-1949 (Budapest, 2009) és Az első rozsnyói közjegyző: Dr. Markó Sándor élete és munkássága 
(Budapest. 2012) című könyve. Gyűjtőmunkájának eredménye az itt bemutatott Okleveles emlékeink című, igen 
elegáns kivitelű, magyar, angol, német és francia nyelvű könyve, amely a magyarországi közhitelesség 1441— 
1848 közötti legfontosabb iratait közli, előszavában kiváló összefoglalást nyújtva a témáról (A közhitelesség 
szervezete és iratai a középkori és az újkori Magyarországon).
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