
IJJAS JÓZSEF: „NÉMET-AUSZTRIA 
PROVIZÓRIKUS KORMÁNYZATI RENDSZERE"

CÍMŰ KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉSÉNEK 
NYILVÁNOS VITÁJA

A Tudományos Minősítő Bizottság 1987. április 21-re tűzte ki Ijjas József egyetemi ad
junktus (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Egyetemes 
Állam- és Jogtörténeti Tanszék): „Német-Ausztria provizórikus kormányzati rendszere,, 
című kandidátusi értekezésének nyilvános vitáját. A bíráló bizottság a következő össze
tételben tevékenykedett: Rácz Attila (elnök), Kecskés László (titkár), Ádám Antal, 
Máthé Gábor, Szita János (tagok). Az értekezés opponensei Diószegi István és Takács 
Imre egyetemi tanárok voltak.

A témaválasztással mindkét opponens egyetértett. Diószegi István megállapította, 
hogy „a soknemzetiségű Habsburg-monarchia felbomlása és a birodalom romjain végbe 
ment államalakulás olyan téma, amely méltán vonta és vonja magára a történeti kuta
tás figyelmét” . Takács Imrének pedig az volt a véleménye, hogy „(disszertáns) azoknak 
az alapvető elveknek a feltárását kívánja elvégezni, amelyek az első világháborút követő 
forradalmi mozgalmak hatására kialakult demokratikus alkotmányok pillérei voltak, és 
amelyek a progresszív alkotmányozási hullám történelmi ismétlődése alkalmával, neve
zetesen a második világháborút követő demokratizálódási folyamatban is értékállónak 
bizonyultak” . A disszertáns ezt a témát nem a már gyakran feldolgozott eseménytörté
neti, hanem a kevésbé kidolgozott intézménytörténeti oldalról közelítette meg.

Az értekezés alapvető problémája a kontinuitás-diszkontinuitás kérdésköre volt Né
met-Ausztria megalapítási folyamatában. A német—osztrák politikusok ugyanis a jogi 
diszkontinuitás álláspontjára helyezkedtek. Diószegi István elsődlegesen ennek politi
kai jelentőségét emelte ki. Ebből a szempontból talán a legfontosabb, hogy a német- 
osztrák politikusok a háborús felelősséget szerették volna ezáltal elhárítani. Takács 
Imre viszont a jogi vonatkozásokat hangsúlyozta. A történeti jogi iskolán nevelkedett 
magyar jogászok számára — főleg a területi integritás védelme szempontjából — a jog
folytonosság volt a döntő érv, míg a „tiszta jogtan” osztrák képviselői -  a jogszabá
lyok elemzéséből kiindulva — könnyen meg tudták fogalmazni a diszkontinuitás kon
cepcióját.

Az alapvető probléma exponálása után Diószegi István két kérdést hangsúlyozott. 
Az egyik a jakobinus alkotmány továbbélése, a másik pedig az osztrák alkotmányos 
rendszer kidolgozottsága volt. Takács Imre kiemelte a legitimitás és a legalitás viszo
nyának, illetőleg a késői polgári forradalmak sajátosságainak a kérdését.

A disszertáns módszere az volt, hogy először megvizsgálta a politikai erők .játékát”, 
amelynek eredőjeként az adott alkotmányjogi jogszabályok létrejöttek. Utána dogma
tikailag elemezte a jogforrásokat. Végül pedig azt próbálta megnézni, hogy az alkot
mány hogyan funkcionált a gyakorlatban. Ezt a módszert mindkét opponens elfogad
hatónak találta. Diószegi István álláspontja az volt, hogy ez a módszer a medievisztiká- 
ban is elfogadott. Takács Imre pedig a politológiai szempont érvényesítésében látta az 
egyoldalúság meghaladásának kísérletét.
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Hogy ennek a módszertani elvnek a megvalósítása mennyire sikerült, ebben az op
ponensek bizonyos kételyeiket hangoztatták. Diószegi István megemlítette „a paragra
fusok mikroszkopikus elemzését”, Takács Imre pedig azt, hogy „a disszertáns (a jog
dogmatikai elemzés kapcsán) rabja lett az általa alkalmazott módszernek”. Diószegi 
Istvánnak problémaként jelentkezett még az összehasonlítás és a tipizálás hiánya; Ta
kács Imre pedig bizonyos aránytévesztésre hívta fel a figyelmet, nevezetesen, hogy az 
értekezés méltánytalanul sok teret szentelt az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek, s emiatt — 
a terjedelmi korlátok következtében — kevesebb hely jutott az Alkotmányozó Nemzet- 
gyűlés vizsgálatára.

Mindkét opponensnek az volt a végső konklúziója, hogy az értekezés — hibáival és 
erényeivel együtt -  teljes mértékben megfelel a kandidátusi fokozottal kapcsolatos 
jogszabályi követelményeknek. A bíráló bizottság -  a jelölt válasza után — az értekezés 
tudományos értékét maximális pontszámmal honorálva javasolta a Tudományos Minő
sítő Bizottságnak, hogy ítélje oda Ijjas Józsefnek az állam- és jogtudomány kandidátusa 
tudományos fokozatot.
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