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Szép számú érdeklődő jelenlétében került sor dr. 
Bató Szilvia fenti címmel írt doktori értekezé
sének nyilvános vitájára 2007. május 23-án, a 

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá
nyi Karának Tanácstermében. A konzulensi felada
tokat dr. Nagy Ferenc és dr. Balogh Elemér tanszék- 
vezető egyetemi tanárok (SZTE ÁJK) látták el. Az 
értekezés hivatalos bírálói dr. Mezey Barna tanszék- 
vezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK) és dr. Szabó Ist
ván tanszékvezető egyetemi docens (PPKE JÁK) 
voltak.

A Jelölt a következőkben foglalta össze téziseit:
A dolgozat elkészítésének a jogi tudományos 

transzferkutatáson belül kettős célja volt. Egyrészt a 
Pesti Hírlap „büntetési rendszer”-recepciójának be
mutatása, másrészt a Kossuth Lajos és lapja által a 
kodifikációs folyamatban betöltött szerep tisztázása. 
A kutatás az összes Kossuth által szerkesztett szám 
(365) valamenynyi rovatára (13) kiterjedt. Az ered
mények négy csoportba sorolhatók:

1. A büntetési kérdések a szaksajtó hiánya miatt 
részben a politikai lapokban jelentek meg.

2. A „büntetési rendszer” a rovatokban eltérő mó
don jelent meg. A vezércikkek programadó szerepet 
töltöttek be, a fővárosi rovat a nagyvárosi újságírást 
képviselte. A vidéki rovatok adatbázist jelentettek a 
kortársak számára, helyi kezdeményezések sokasá
gát tették közzé. A külföldi rovat a büntetőjogi mo
dernizáció egyes útjait jelenítette meg, a francia, an
gol és német hírek játszottak fontos szerepet. Az Ér
tekező a tudományos cikkeknek adott teret. Az or
szággyűlési rovat cenzúrázva, de gyorsan közvetítet
te a diétái vitákat, ezzel fontos ismeretterjesztő funk
ciót is betöltött.

3. A büntetési célokról szóló hírek, feltehetően po
litikai okokból, a relatív elméletek túlsúlyát mutat
ják. A halálbüntetés vonatkozásában a lap csak az 
országgyűlési viták során állt a liberálisok által kép

viselt eltörlés mellé. A testi büntetések ellen erőtel
jes kampányt folytattak, de a hagyományos gondol
kodásmód és a szabadságvesztés feltételeinek hiánya 
miatt csak részeredményeket értek el. A képviselt 
büntetési célokkal összhangban a szabadságvesztést 
pártolták, de döntően csak börtönügyi hírek láttak 
napvilágot. Az egyéb büntetések közül a pénzbünte
tés teljesen ismeretlen volt Magyarországon, a be
csületbüntetéseket ellenezte a szerkesztőség. A jog- 
fosztó-jogkorlátozó büntetések egész sora jelent meg 
a lapban.

4. A Pesti Hírlapnak fontos közvélemény-formá
ló szerepe volt, de nem közvetlenül az 1843-as ja 
vaslatok vonatkozásában. Egyrészt eltérő hangsúly
ok figyelhetők meg (halálbüntetés), másrészt a szo
kásjogon nevelkedett jogászok gondolkodását nem 
lehetett három és fél év alatt teljesen átformálni. Az 
igazi eredmények csak a kiegyezés után jelentkez
tek.

Mezey Barna a témaválasztást illetően aktuális
nak találta a jelölt azon törekvését, hogy a magyar 
büntetőjogi gondolkodás egy szűk, ám fontos met
szetét vizsgálva feltárja a „magyar tudományos 
transzfer” reformkori jellegzetességeit. Első ráné
zésre igen korlátozottnak tűnő vállalkozása, ti. az, 
hogy bemutatássá a reformkor büntetőjogának né
hány évét, s ezen belül is a Pesti Hírlap kapcsoló
dó cikkeit, valójában a kitűzött feladat pontos és 
kellően indokolt elhatárolását tette lehetővé, más
részt megengedte a jelöltnek, hogy ezen „módszer
tani taktika” révén immár autonóm vizsgálódási kö
réből olykor kitekintsen az egész magyar büntető
jogra, a jogirodalomra és a praxisra egyaránt. A té
maválasztással és a módszertannal kapcsolatban el 
kell ismerni, hogy a je lö lt megtette az első lépése
ket a magyar büntetőjogi szakirodalom- és forrás- 
kutatás egy eddig elhanyagolt területe, a sajtó fel- 
térképezésére. Mezey professzor úr az értekezés ér
demi részének a Büntetések a Pesti Hírlapban cí
met viselő fejezetet tartotta, ahol ajelö lt terminoló
giai kérdéseket taglal, alapelvekkel foglalkozik, az 
egyes büntetésekre vonatkozó véleményeket összeg
zi és elemzi, majd levonja saját következtetéseit. 
Az opponens egyetértett a jelölt azon megállapítá
sával, amely szerint a vizsgált korszakban bünteté
si rendszerről beszélni anakronizmus. Véleménye 
szerint a jelölt meggyőzően bizonyította, hogy a 
magyarországi szaksajtó (nem) alakulása, fejletlen
sége és a kodifikáció sikertelensége között szerves 
kapcsolat van. Fontos eredménye azon jogtörténeti 
toposz megkérdőjelezése, miszerint Kossuth Lajos 
a Pesti Hírlap segítségével a büntetőjogi kodifiká- 
ciót befolyásolva előkészítette volna a halálbünte
tés eltörlését.

Mezey professzor úr a disszertációt kiválónak ítél
te. Kérdésként fogalmazta meg, hogy miért gondolja 
a jelölt, hogy a szaksajtó fejletlensége miatt az ered
ményes kodifikáció előtt csak teoretikus kérdéseket 
lehetett megvitatni. Mezey Barna tapasztalata szerint



a börtönügy gyakorlati kérdéseit a sajtó ugyanolyan 
intenzíven tárgyalta, mint az elméleti problémákat. 
Jelezte továbbá, hogy a recepció fogalmának két ér
telemben történő használatát a dolgozatban nem tart
ja  szerencsésnek.

A jelölt válaszában úgy pontosította kérdéses 
megállapítását, hogy azt ő az anyagi büntetőjogra ér
tette. ahol a törvényi tényállások nem létezése miatt 
nem foglalkozhattak olyan szakkérdésekkel, mint pl. 
a stádiumtan vagy az elhatárolások. Ezért vizsgálták 
az alapelveket és a büntetéseket.

Szabó István a disszertáció címével kapcsolatban 
szintén utalt arra. hogy a „büntetési rendszer” kife
jezés használata terminológiai problémákat vet fel, 
és ezért nem véletlen, hogy a jelölt azt idézőjelbe 
téve használja. A módszertani kérdésekre rátérve 
kifejtette, hogy a jelölt sajtótörténeti elemekből ve
zet le jogtörténeti következtetéseket, ami miatt a té
ma lehatárolása nehezebb, és e tekintetben nem ta
lálta teljesen kielégítőnek a dolgozatban nem vizs
gált kérdések kihagyásának indokolását, különösen 
a kodifikáció egyes lépései és a Pesti Hírlap cikkei 
közötti szorosabb összefüggés vizsgálatát. Egyéb
ként a célkitűzés -  azaz a közvetítő elemek feltér
képezése -  mentén Szabó docens úr logikusnak ta
lálta a Pesti Hírlap és a ..büntetési rendszer” ösz- 
szekapcsolását. Szemléletesnek és meggyőzőnek 
ítélte annak kimutatását, hogy a politikai sajtó való
ban erős befolyást tudott gyakorolni az egyes bün
tetési nemeknek az ítélkezési gyakorlatban történő 
használatára. Kérdésként fogalmazta meg ugyanak-

Jog
kor, hogy egy politikai lap cikkeiből lehet-e megfe
lelő szakmai hátterű következtetéseket levonni. 
Kritikai észrevételeit -  egységes szakmai álláspont 
hiányában -  ugyanakkor relatívnak minősítette, és 
az értekezést a PhD-fokozat odaítélésére alkalmas
nak találta.

A jelölt Szabó Istvánnak adott válaszában azt a 
módszertani felfogásbeli különbséget emelte ki. 
amely a modern jogtudományi módszereknek a 
jogtörténeti anyagra való alkalmazhatóságában, en
nek elismertségében mutatkozik. A jelölt saját 
módszertani megközelítését azzal a ténnyel kívánta 
alátámasztani, hogy a jogtudományi nézetek terje
désének eszközei közül a frankfurti Max-Planck- 
Institut már két tanulmánykötetet is szentelt a szak
sajtónak. Deklarált célkitűzései között nem szere
pelt, hogy az 1843. évi javaslat elkészítésének a 
Pesti Hírlapban való megjelenését vizsgálja; kettős 
célja a „büntetési rendszer” recepciójának és a lap 
kodifikációban betöltött szerepének tisztázása. A 
jelölt úgy vélte, hogy bizonyos korlátokkal lehet 
egy politikai lap cikkeiből megfelelő szakmai kö
vetkeztetéseket levonni, amit disszertációjában 
igyekezett megfelelően illusztrálni és alátámaszta
ni.

A bíráló bizottság a dolgozat és az opponensek tá
mogató véleménye alapján javasolta a Szegedi Tu
dományegyetem Doktori Tanácsának, hogy Bató 
Szilviának a PhD-fokozatot ítélje oda.

Szomora Zsolt

A  Széchenyi István Egyetem tanácstermében, 
az egyetem Multidiszciplináris Társadalom- 
tudományi Doktori Iskolája keretében. 2007. 

március 23-án rendezték meg Szigeti Magdolna Né
metország második világháború utáni államépítése, 
alkotmányjogi helyzete és az újraegyesítés című 
PhD-dolgozatának nyilvános vitaülését. A bíráló bi
zottság tagjai: dr. Szigeti Péter (DSc), egyetemi ta
nár, a bizottság elnöke, dr. Mezey Barna (CSc) egye
temi tanár, a bizottság titkára, dr. Máthé Gábor 
(CSc) egyetemi docens, tag és Dr. Révész T. Mihály 
(CSc) egyetemi docens, tag, valamint a disszertáció 
opponensei: dr. Kajtár István (DSc) egyetemi tanár 
és dr. Stipta István (CSc) egyetemi tanár.

Az elnök felkérésére a Jelölt ismertette téziseit, il
letve dolgozatának főbb vonatkozásait.

A disszertáció célja annak felvázolása, hogy a II. 
világháború után teljesen szétesett Németország al
kotmányos rendszere a talpra állás után hogyan il
leszkedett az 1945 előtti jogtörténeti folyamatokhoz, 
valamint az, hogy az előzmények, az újraegyesítésig 
elvezető út és maga az egyesítés alkotmányos ered
ményei szerves egészet képeznek. Az egyesítést

Németország 
második világháború 
utáni államépítése, 
alkotmányjogi helyzete 
és az újraegyesítés
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megelőző korszak politikai fejleményei és a kulisszák 
mögötti tárgyalások tükrében másképpen értékelhe
tők a jogszabályokban testet öltő eredmények, sőt, 
igazán ennek tükrében értékelhetők. Az egyesítés fo
lyamata különösen érdekes, mert a németországi 
események leképezték azt, ami egész Európában tör-
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