
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

S z ig e ti M a g d o ln a  
P h D -é rtekezésén ek  n y ilv á n o s  v itá ja

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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tént 1945 és 1990 között. A diszszertáció a terjedel
mi korlátok miatt elsősorban Németország alkot
mányjogi változásainak és az állam történeti fejlődé
sének folytonosságát, egymásra épültségét, esetlege
sen a ráerőszakolt változtatásokat kívánta bemutatni, 
felvillantva az események politológiai összefüggése
it is.

Az I. fejezet témája Németország helyzetének 
vizsgálata az európai egyensúly szempontjából. A 
vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az 1871 -ben 
létrejött egységes Németország, a bismarcki idősza
kot leszámítva, nem volt tekintettel az európai 
egyensúly követelményeire, a szomszédok érzé
kenységére, hatalmi törekvései két háborúba sodor
ták nemcsak Európát, hanem a világot is, ezzel a 20. 
század végéig elegendő okot szolgáltatva egy egye
sített Németországtól való félelemre. Németország 
Európához való viszonya tehát kardinális kérdés. A 
11. világháború utáni újjáépítés során Adenauer kan
cellár ezt felismerte, s politikájának köszönhetően 
Németország ellenségből, ellenfélből elfogadott 
partnerré vált. Az 1990. évi újraegyesítés ugyancsak 
igazolta ezt a politikát.

A II. fejezet a győztes hatalmak Németországgal 
kapcsolatos hatalmi céljait vizsgálja, kiemelve, hogy 
ezeket a célokat részben az előző fejezetben taglalt 
félelem, részben az anyagi hasznok, illetve a politi
kai stratégiai érdekek igazgatták.

A 111. fejezet tárgya Németország II. világháború 
utáni, különleges alkotmányos helyzetet eredménye
ző felosztása, a német állam megszállási övezetei
nek. s különösen a nyugati és keleti zónák különbö
ző, egymástól eltérő arculatának, valamint annak az 
útnak az érzékeltetése, amely a két Németország ki
alakulásához vezetett.

A IV. fejezet főként a nemzetközi szerződések tük
rében vizsgálja annak okát, hogy miért nem jöhetett 
létre egységes német állam, milyen lépések, milyen 
konfliktusok vezettek a két német állam megalakulá
sához. Külön alfejezet taglalja Berlin városának al
kotmányjogi helyzetét, valamint „Saarland" különle
ges alkotmányos állapotát, amíg újra az NSZK orga
nikus részévé vált. A két német állam alkotmányos 
törvényeit vizsgálva a Szerző tételesen ismerteti az 
alkotmányos szabályozást, hangsúlyozva a korábbi 
alkotmányos gyökereket, illetve az ezektől való elté
réseket, kitérve a weimari alkotmány tanulságaira és 
ezek felhasználására, érintve az alkotmányozó atyák 
vitáit, majd az alkotmányokra épülő, és a megszálló 
hatalmak által korlátozott állami intézményrendszer 
működését, a két állam eltérő és egymástól egyre in
kább eltávolodó alkotmányos berendezkedése közöt
ti különbséget.

Az V. fejezet a két német állam létrejötte utáni 
egyesítési törekvésekkel foglalkozik. A hidegháború 
megmerevítette az egyesítéssel kapcsolatos nyuga
ti-keleti elképzeléseket. A két német állam eltérő 
irányultságú nemzetközi integrálódása, valamint a 
két német állam önálló léte 1955-ben már állandó

sulni látszott, s az egyesítés kérdése lekerült a politi
ka napirendjéről. Az NSZK alkotmányos törvénye, 
az Alaptörvény azonban 1990-ig tartalmazta azt a 
megfogalmazást, amely szerint a Német Szövetségi 
Köztársaság törvényhozói mindaddig nem fogadnak 
el alkotmányt, amíg a teljes német lakosság nem tud
ja  önrendelkezési jogát gyakorolni. Az 1990. évi 
egyesítést megelőző belső és külső politikai konflik
tusokból ismert, hogy a „teljes német lakosságba” a 
nyugatiak egy része nemcsak a kommunista német 
állam lakosságát, hanem a II. világháború után elsza
kított. volt német területek német származású lako
sait is beleértette.

A VI. fejezet az 1955. évtől 1969-ig, a baloldal 
kormányalakításáig terjedő időszakban tekinti át a 
nyugati német állam politikai pártjainak tervezeteit 
az egységes német államról, továbbá a két német ál
lam. valamint az NSZK és a Szovjetunió egymással 
szembeni erőpróbálgatásait. A taglalt korszak végé
re egyre inkább felerősödtek azok a vélemények, 
amelyek szerint el kell fogadni a kialakult határokat, 
el kell ismerni az NDK-t, mint államot, és újra kell 
rendezni a kapcsolatokat a kelet-európai szocialista 
államokkal.

A VII. fejezet az NDK különálló német államisá
gára irányuló törekvéseket tekinti át, hangsúlyozva 
az erőszakolt ideológiai argumentáció és a lakosság 
ellenkezése közötti különbséget, valamint -  a szovjet 
befolyás növekedésének egyértelmű jeleként -  az 
1968. évi alkotmányos változásokat, amelyek ered
ményeképpen a kom m unista párt vezető szerepe 
alkotmányos védettségben részesült. Jelentősen hoz
zájárultak a két német állam eltávolodásához az uta
zással kapcsolatos szabályok, amelyek a nyugati be
utazókra jelentős anyagi terheket róttak, s a kiutazás 
általában véve lehetetlenné vált.

A VIII. fejezetben taglalt időszak (1969-1982) új 
korszakot jelentett a két német állam kapcsolatában. 
Az NSZK-ban a baloldal alakított kormányt, s 
Brandt, illetve Schmidt kancellár kezdeményezésére 
az 1970-es évektől enyhülési politika kezdődött. 
Mindezt alátámasztják a szövetségi állam 1970. au
gusztus 12-én Moszkvával. Varsóval és 1973. de
cember 11-én Prágával kötött szerződései, valamint 
a Berlin kapcsán megkötött „Négyhatalmi egyez
mény", amely Nyugat-Berlin státuszát biztosította. 
Az NDK-val kötött ún. Alapszerződés, a meglévő 
határok elismerése, a két német állam együttműkö
déséről szóló megállapodások jelentették az enyhü
lési politika eredményeit, ami nemcsak a két német 
állam kapcsolatában hozott változást, hanem lénye
gesen hozzájárult a Kelet-Nyugat-konfliktus gyen
güléséhez, ugyanakkor egyengette az összeurópai 
feszültségek feloldásához vezető utat.

A „Moszkvai szerződés” mérföldkő volt az eny
hülési politika történetében. A Szovjetunió és az 
NSZK szerződött a nemzetközi béke fenntartására, a 
földrajzi status quóból kiindulva az európai helyzet 
normalizálására, az enyhülés ápolására. A szerződés



lörléneli iiemle

jelentősége abban áll, hogy a szövetségi kormány 
először nem kérdőjelezte meg a II. világháború utá
ni földrajzi, az államhatárokat érintő változásokat. A 
szerződő felek kötelezték magukat arra, hogy vitás 
kérdéseiket kizárólag békés úton igyekeznek megol
dani, tartózkodnak az erőszakkal való fenyegetéstől 
és az erőszak alkalmazásától, területi igényeket nem 
támasztanak egyetlen állammal szemben sem, és az 
európai államok határait sérthetetlennek tekintik. E 
megfogalmazásba természetesen beletartoztak a né
met határkérdés legérzékenyebb pontjai, az 
Odera-NeiBe-vonal elismerése Lengyelország nyu
gati határaként, valamint az NSZK és az NDK kö
zötti határ elismerése. Az NSZK azonban ugyanaz
nap átnyújtotta egyoldalú nyilatkozatát, a „Német 
egységről szóló levelet”, amelyben kinyilatkoztatta: 
a „Moszkvai szerződés” nem mond ellent annak az 
igénynek, hogy a német nép egyszer, szabad önren
delkezési jogát gyakorolva, az egységes Németország 
létrehozása mellett döntsön. Minden fenntartásunk 
ellenére a Moszkvai szerződéssel, a Keletre történő 
nyitással új korszak vette kezdetét Európa politikai 
életében.

A IX. fejezet a kelet-német kommunista hatalom 
összeomlását taglalja. Az 1980-as évek végén a ke
let-német kommunista vezetés mereven szembe
szállt a reformokkal, meghamisította az 1989. május 
7-i választások eredményét. A gorbacsovi politiká
nak köszönhetően megváltozott nemzetközi helyzet
ben megerősödött a kelet-német ellenzék, amely 
1989 júniusától demonstrálok ezreit-tízezreit vitte az 
utcára, politikai szervezetek alakultak, s az egyre 
erősödő politikai nyugtalanság, valamint az a tény, 
hogy a Szovjetunió nem avatkozott be az NDK bel- 
ügyeibe, a kommunista hatalom bukásához, az uta
zási szabadság eléréséhez, a berlini fal megnyitásá
hoz vezetett. A magyar és a cseh kormány határnyi
tása következtében kiáramló több százezer kelet
német állampolgár megjelenése a nyugat-német 
menekült-táborokban rövid idő alatt sürgősen meg
oldandó gondot jelentett a nyugat-német kormány 
számára.

A X. fejezet a német egyesítéshez vezető út jelen
tősebb mozzanatait mutatja be, többek között az 
NDK vezetőinek kísérletét az NDK megtartására, 
valamint Kohl kancellár megoldást kínáló 10 pontját 
a német konföderációról. Az utóbbi intézkedések so
rát vázolta fel az NDK-nak nyújtandó azonnali konk
rét segítségtől a Modrow javasolta szerződéses kö
zösség létrehozásáig, a két német állam konföderatív 
struktúrájának bevezetéséig, végső célként pedig a 
föderatív állami rend létrehozását fogalmazta meg 
Németországban, azzal az előfeltétellel, hogy NDK- 
ban legitim, demokratikus kormány alakuljon. A 
program a szabad választások után össznémet intéz
mények egész sorát tervezte létrehozni. A terv sike
re esetén a német nép önrendelkezése alapján vívhat
ta volna ki állami egységét. A történelem azonban 
túlhaladta az eseményeket, 1989 szeptemberében

már százezrek vonultak a kelet-német városok utcá
in a német egységet követelve, és a hangulat átragadt 
a nyugat-német politikusokra. Az NDK politikai és 
gazdasági szétesésének rohamos gyorsulása 1990 
márciusában arra késztette Kohl kancellárt, hogy 
gazdasági és pénzügyi uniót ajánljon az NDK-nak. A 
március 18-ára előrehozott kelet-német parlamenti 
választások eredményére jelentős hatást gyakorolt a 
gazdasági és pénzügyi unió terve, valamint a nyugat
német pártok kampánytámogatásai. A kelet-német 
választópolgárok a gyors újraegyesítésre és a piac- 
gazdaságra szavaztak.

A XI. fejezet az egyesítést lehetővé tévő négyha
talmi tárgyalások lényegesebb pontjait veszi sorra, 
bemutatva a jogszabályi hátteret, amely szükségessé 
tette a nagyhatalmak beleegyezését, valamint az ér
dekegyeztető diplomáciai tárgyalásokat, amelynek 
eredményeként létrejöhetett a német egység.

A XII. fejezet magát az egyesítést, a szuvereni
tás létrejöttét tárgyalja. A „Németországot érintő 
záró rendelkezésekről szóló szerződés” 10 cikkely
ben szabályozta a német egyesülés külpolitikai vo
natkozásait, amellyel Németország és a II. világhá
ború győztes nagyhatalmai között békeszerződés 
jött létre, akkor is, ha magát a kifejezést szándéko
san nem használták. A német egység helyreállt, 
Németország belső és külső ügyeiben visszasze
rezte teljes szuverenitását, szabad választásokat ír
hatott ki, de a NATO tagja maradt.

A disszertáció ismerteti azt a jogalkotási folyama
tot is, amely véghezvitte az NDK alkotmányjogi át
alakítását, és lehetővé tette az egyesítést, továbbá az 
újraegyesítés szerződési hátterét jelentő három szer
ződés lényeges pontjait. Ezek: a Moszkvában aláírt 
„A Németországra vonatkozó végső szabályozás 
szerződése”, az 1990. május 18-án megkötött, a Né
metországi Szövetségi Köztársaság és a Német De
mokratikus Köztársaság közötti „Pénzügyi, gazdasá
gi és szociális unió megteremtéséről szóló szerző
dés”, valamint az 1990. augusztus 31. napján meg
kötött, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a 
Német Demokratikus Köztársaság közötti „Német
ország egységének helyreállításáról szóló szerződés 
-  Egyesítési szerződés” . A dolgozat érinti azon kér
dések körét is, amelyek majdnem meghiúsították az 
egyesítést, s bemutatja a „Stasi”-akták és az abortusz 
szabályozása körüli bonyodalmakat, a tulajdonjogi 
problémákat, valamint a kelet-német gazdaság átala
kításának nehézségeit.

A XIII. fejezet elemzi az egyesített Németország 
helyzetét, a Német Szövetségi Köztársaság belső és 
külső viszonyaiban megmaradt kontinuitást, vala
mint azt, hogy az újraegyesítéssel az ország európai 
integrálódása, és egyúttal a politikai hitelessége csak 
erősödött. Az állam az Európai Közösség tagjaként 
jogalkotási és jogalkalmazási nehézségekkel szem
besült: a Szerző néhány alkotmánybírósági döntéssel 
támasztja alá az európai jognak elsőbbséget biztosí
tó argumentációt.
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A Jelölt végül kitért a 12 évig tartó kutatás mód
szereire, forrásaira, a szakirodalomra, utalva az 
1945 utáni német államok alkotmányjogi szabályo
zásának eredetiben való. teljes részletességű tanul
mányozására, tekintélyes német jogtörténészek -  
véleményét és szemléletét alakító -  munkáira, kor
társ politikusok, történészek és politológusok mo
nográfiáira, az 1940-es évekből származó jegyző
könyvekre stb. Az értekezés alapjául szolgált a 12 
év alatt összegyűjtött német nyelvű szakirodalom 
(többek között Rudolf Gmür, Reinhard Mussgnug, 
Heinrich M itteis, Heinz Lieberich, Dietmar 
Willoweit. Reihold Zippelius, Manfred Görtemaker, 
Eckart Thurich, Hans Georg Lehmann, Maunz- 
Dürig, Wolfgang Schmidt, Hans-Peter Schneider, 
Frank Pfetsch és Werner Matz munkái), a Magyar- 
országon is fellelhető, vonatkozó kelet- és nyugat
németjogszabályok, alkotmánybírósági határozatok, 
valamint a dolgozat tárgyában megjelent -  szekun
der forrásnak bizonyuló -  magyar nyelvű munkák 
(Dezső Márta, Bragyova András, Harmathy Attila, 
Inotai András, Kukorelli István, Lövétei István, 
Nagy Katalin tudományos művei).

A disszertáció főbb téziseinek bemutatása után az 
opponensi bírálatokra és kérdésekre (Kajtár István: 
Miért akadályozta a „totális kapituláció” formula a 
„hátbadöfést” a casablancai konferencia kapcsán? 
Stipta István: Nem tartja-e anakronisztikusnak a 
Mitteis-Liebrich-féle jogtörténet közjogi megállapí

tásait?) a Jelölt megnyugtató módon válaszolt. Az 
opponensek a Jelölt válaszait elfogadták. A vitához 
hozzászólt még Szabó István (PhD) egyetemi docens 
és Szigeti Péter elnök is.

A bizottság véleménye szerint Szigeti Magdolna 
összegző bemutató jellegű dolgozata hézagpótló a 
magyar alkotmánytörténet-tudományban. A német 
tudományosságban alaposan kidolgozott, de Ma
gyarországon a jogtörténetben még kevésbé ismert 
a jelenkorkutatás. A dolgozat alkotmányjogi, jog- 
történeti és politológiai módszereket alkalmazva, 
multidiszciplináris módon integrálja ismeretanya
gát. Az elemzés metodikája és szempontjai jól ér
vényesülnek a Jelölt munkájában. Szemantikai bi
zonytalanság nélkül, a szaknyelv biztos uralásával 
fejtette ki kutatási eredményeit. Imponáló forrás
anyagra támaszkodott, és tételesen jellemezte a té
mát, az újraegyesítés folyamatát. Az egyesülésről 
szóló elemzését tartalmazó tizenkettedik fejezet 
tartotta a bizottság az értekezés legkidolgozottabb, 
tudományos munkát tartalmazó részének. A bizott
ság az opponensi vélemények hangsúlyos figye
lembevételével tett javaslatot a Szerzőnek a munka 
publikálására.

A bíráló bizottság zárt ülésen cum laude minősí
téssel javasolta a Jelölt számára a PhD fokozat oda
ítélését.

+E. L.

A magyar 
közegészségügyi 

közigazgatás 
intézményrendszere 

(1867-1914)

P á lv ö lg y i B a lá zs  
P hD -é rtekezésén ek n y ilv á n o s  v itá ja

A z Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar Doktori Tanácsa dr. 
Pálvölgyi Balázs PhD-értekezésének vitáját 

2007. július 3-án tartotta az ELTE Állam- és Jogtu
dományi Kar Kari Tanácstermében. A bíráló bizott
ság elnöke: dr. Ficzere Lajos professor emeritus 
(ELTE), a bíráló bizottság tagjai: dr. Máthé Gábor 
egyetemi tanár CSc. (KGRE), valamint dr. Stipta Ist

ván egyetemi docens (ME). A Doktori Tanács által 
felkért hivatalos bírálók: dr. Kajtár István egyetemi 
tanár DSc. (PE), valamint dr. Szente Zoltán PhD, tu
dományos főmunkatárs (Magyar Közigazgatási Inté
zet).

Pálvölgyi Balázs jelenleg a Győri Széchenyi Ist
ván Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 
Karán a Jogtörténeti Tanszék egyetemi adjunktusa. 
Abszolutóriumát az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Doktori Iskolájában, 2006-ban szerezte.

A magyar közegészségügyi közigazgatás intézmény- 
rendszere (1867-1914). Kiépülésének és működésének 
vizsgálata a kolera, a himlő, a trachoma és a tbc elleni 
küzdelem, valamint az elmebetegügy fejlődésének tükré
ben című dolgozatának konzulense dr. Mezey Barna 
CSc., az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, 
egyben az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

Pálvölgyi Balázs röviden összefoglalta a PhD-dol- 
gozat téziseit, amelyeket a nyilvános védésen jelen
lévők nyomtatott formában is megismerhettek. A 
Szerző a dolgozatot jogtörténeti munkának szánta, 
mely nem merül ki a jogi megoldások ismertetésé
ben, hanem a közegészségügyi szakkérdéseket is tár
gyalja. A disszertáció alapvetően két részre osztható; 
az első rész az igazgatási és az ellátórendszer eleme-


