
történeti uemle

as, míg a BTK története könyvben egy 1737-es változat címlapja 
szerepel.

J Szentiványi sokoldalú ismeretterjesztő munkájának jogi vonatko
zásai is vannak, hiszen ő volt az, aki (többek között) Werbőczy 
Tripartitumát és az országgyűlési törvénytárat megpróbálta egy
ségbe foglalni, és ezek jelölésére 1696-ban ő használta először a 
Corpus Juris Hungarici (A magyar jog gyűjteménye ["Magyar tör
vénytár"] elnevezést).

5 Érdekesség, hogy az egyetem aulája a budai vár trónterme lett.

6 1848:19. törvénycikk a magyar egyetemről
7 Ez Ina is az ELTE központi épülete a belvárosi Egyelem téren, bár 
impozáns kupolája sajnálatos módon megsemmisült a II. világhá
borúban.

s http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=1450
9 1935:5. törvénycikk a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter 
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Magyarország és az Osztrák Birodalom közötti 
évszázados közjogi kapcsolódás gazdagon meg
jelenik a történeti, jogtörténeti szakirodalom

ban. Ezzel szemben Ausztriának az 1918-as különválás 
és az 1955 közötti korszaka már ritkább a magyar nyel
vű literatúrában.1

Szabó István habitusában kiemelkedő elem a heidel- 
bergi és bécsi tanulmányútjai során elsajátított német
osztrák jogtörténeti kultúra. Ezt egyértelműen interiori
zálva találjuk.2 Figyelemre méltó még a szerző kötődé
se az őt szárnyra bocsátó miskolci jogtörténeti műhely
hez, amelyet Stipta professzor jegyez.3

Előzetesen megállapíthatjuk, hogy a monográfiából 
a német-osztrák közjogtörténeti hagyományok legjobb- 
jaiból merítő, pedáns, vegytisztán teoretikus és közjog- 
történeti-dogmatikai elemzést ismerhet meg az olvasó. 
A munka plasztikusságát növeli az európai példák fel
dolgozása.

A monográfia szerkezete kiérlelt és szilárd. A tarta
lomjegyzék bőséges és informatív, az előszó példásan 
kompakt, a rövidítések (közel félszáz) növelik a szöveg 
ökonomikusságát.

Unikumnak tűnik a fordításjegyzék a szakkifejezé
seket illetően. A recenzenst személy szerint is inspirál
ta a fordítási megoldások kiválasztásának értékelése. 
Az alapfogalmak magyarítása átgondolt és korrekt, bár 
szakmai diskurzust is elindíthat.

Az egyes fejezetek igazodnak Ausztria történetének 
periódusaihoz:

1. fejezet: Német-Ausztria államberendezkedése 
(1918-1920)

2. fejezet: Ausztria 
nemzetközi jogi vi
szonyai 1918 és 1933 
között

3. fejezet: Az
1920. évi alkotmány 
és novellái (1925, 
1929)

4. fejezet: Az Osz
trák Szövetségi Ál
lam 1934. évi Alkot
mánya

5. fejezet: A német 
fennhatóság időszaka 
(1938-1945)

6. A négyhatalmi 
megszállás és az

Az anyagot feldolgozó apparátus imponáló.4 A 
tárgymutató nagyon részletes, a német tartalomjegyzék 
keretezi a munkát. Szabó István jelentős európai iro
dalmi transzfert is végrehajtott, hiszen az elemzett 
szakirodalom5 több mint 80%-a német nyelvű. A beé
pített irodalom fele a vizsgált korszakban keletkezett, 
közel fele mai értékelés. Az irodalmi források időhori
zontja 1880—2008-ig terjed.

Terjedelmes részt foglalnak el -  majdnem 100 oldalt 
-  az alkotmányszövegek:

Az Osztrák Köztársaság 1920. október 1-jei alkotmá
nya, az 1925-ös és az 1929-es alkotmánynovellával egy
séges szerkezetbe foglalva (magyar nyelvű fordítás);

Az Osztrák Szövetségi Állam 1934. évi alkotmánya 
és a Hivatásrendi átmenetről szóló 1934. június 19-i al
kotmánytörvény.

A recenzens szerint -  annak ellenére, hogy válasz
tott célkitűzését, Ausztria 1918 és 1955 közötti állam- 
szervezetének bemutatását a szerző maradéktalanul és 
kiemelkedően teljesíti -  tökéletesebbé tenné a munkát, 
ha a pártok és a politikusok személye jobban előtérbe 
került volna. Informatívnak kellene minősítenünk, ha 
Ausztria államszerkezetéről informáló térkép is járult 
volna az értékes munkához.

Összegezve: az a véleményünk, hogy Szabó István 
monográfiája kiérlelt és csiszolt alapmunkával gyarapí
totta az európai alkotmánytörténet magyarországi iro
dalmát -  szakmai reputációját tovább gyarapítva.

Kajtár István

http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=1450


Jegyzetek------------------------------------------------------
1 így pl. Zöllner, Ériek: Ausztria története (Budapest, 2000); Braune- 
der, Wilhelm: Osztrák alkotmánytörténet napjainkig (Pécs, 1994)

2 Ezt jelzik az alábbi munkák: Az államfő jogállása a Weimari Köz
társaságban (Budapest, 2000); Német alkotmányfejlődés 1806-

1945. (Budapest. 2002)
3 Ez a szerző által citált művek számában is nyilvánvaló.
4 365 §-t találunk, 2188 jegyzetet.
5 Mintegy 220 tétel
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jubiláns, 50. kötete 
Schweitzer Gábor 
kimagasló eredmény
nyel megvédett PhD- 
értekezésének átdol
gozott változata. A 
szerző szép kiállítású 
és könyvészetileg is 
magas színvonalú 
művében az eddig el
hanyagolt budapesti 
közigazgatási jog két 
világháború közötti 
történetével foglal
kozik. Hangsúlyozni kell: a könyv írója a közigazgatási 
jogtörténet, és nem a népszerűbb, lazább tudományos 
kontúrokkal bíró közigazgatás-történet fontos részleteit 
kutatta és tette közzé. Köztörténészeinknek folyama
tosan bizonygatjuk, hogy ez a témakör komoly állam- 
és jogtudományi ismereteket feltételez, és tudományos 
mélységben csak ezzel a speciális szakértelemmel tár
ható fel. A szerző kiválóan alkalmas erre a feladatra, 
hiszen jogászként megfelelő szakmai jártasságot szer
zett a vonatkozó törvények, egyéb jogi normák auten
tikus értelmezésében, és azok közé tartozik, akik kellő 
időt szánnak az elsődleges források feltárására.

A szerzői témaválasztás másik jellegzetessége -  szo
kásos toposszal élve -  a helytörténeti közelítés. Ennek 
természetesen vannak kockázatai, hiszen a kutatói moz
gástér korlátozottabb, az elemzés tematikai és földrajzi 
horizontja szűkebb. a vizsgált folyamatok esetlegeseb
bek, a helyi események nem feltétlenül tükrözik az or
szágos tendenciákat. A szerző -  álláspontom szerint -  
már akkor jól döntött, amikor „valóság közeli” PhD- 
tárgykört választott, és „csupán” törvényhatósági szin
tű elemzést vállalt. A feldolgozás is következetes, hi
szen a könyv a fővárosi önkormányzati intézmények 
történetét saját közegében vizsgálja, nem vetíti vissza 
az országos tendenciákat, a helyi közigazgatás tényle
ges folyamatait követi nyomon.

A mű bemutatja a fővárost egységesítő 1872:36. tör
vényt, és részletezi ennek a törvényhatósági bizottságra 
vonatkozó szabályait. Ezt követően ismerteti a fővárosi 
törvényhatósági bizottság 1920. évi újjáalakítását, az 
1924. és 1930. évi helyhatósági testületi reformok tör
vényi hátterét. A feldolgozás középpontjában az 
1930:18. te. megalkotásának folyamata, a törvényter-

Fontos könyv 
a fővárosi önkormányzat 
történetéről
Schweitzer Gábor:
Az önkormányzat színe és fonákja. A fővárosi törvény- 
hatósági bizottság törvényi szabályozása 1920-1930 
között
Bibliotheca luridica. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 
tudományos kiadványai. Publicationes Catnedrarum 50. 
ISBN 978 963 2362 4 58 -  L'Harmattan Kiadó, Budapest,
2010, 280 p .

vezet dogmatikai elemzése, továbbá képviselőházi és 
felsőházi vitája áll. A könyvet magas színvonalon meg
írt -  a Horthy-korszak közjogi természetének megítélé
sét árnyaló -  összegzés zárja.

Már az értekezés elbírálásakor pozitívan értékeltük a 
feldolgozás alaposságát. A kiadás alapjaként szolgáló 
disszertáció sem csupán hosszas alkotófolyamat ered
ménye. hanem olyan munka volt. amelynek részered
ményeit a szakmai közvélemény korábban megismer
hette, és véleményezhette. A nyolc tárgybeli tanul
mány, és a jól sikerült munkahelyi vita ismertté tette a 
szerző Budapest-történeti munkásságát. Schweitzer 
Gábor értekezése és továbbfejlesztett jelen műve az 
adott témakör legteljesebb szintézise, eddigi egyetlen 
tudományos összegzése.

A szerző az archivált források és a jogi normák elem
zése révén meggyőzően bizonyítja a konzervatív idő
szak önkormányzat-ellenes törekvéseit, zavarodott 
centralizmusát és egyes társadalmi rétegekkel szembe
ni markáns ellenszenvét. A könyv jól példázza azt a ko
rabeli (de gyakorta újjáéledő) kormánypárti törekvést 
is. amellyel a közigazgatást a politika szolgálatába kí
vánták kényszeríteni.

A könyv különleges értéke, hogy alkotója a tárgybe
li primer forrásokat dolgozta fel. A levéltári anyagok 
mellett kellő szerepet kapott a politikai publicisztika, a 
hírlapirodalom releváns -  és kiegyensúlyozott módon 
szelektált -  forrásköre. A feldolgozás példaadó mód
szertani jellegzetessége, hogy a szerző figyelme kiter
jed a gyakorlat, a jogi érvényesülés szintjére is. A mű 
feldolgozási technikáját tekintve komplex, a kívánatos 
mértékben vegyíti az elemző, a kommentáló és illuszt
ráló írásmódot.

FÖLD
k ö n y v e k

Schweitzer Gábor

AZ ONKORMANYZATISAG SZÍNE ES FONÁKJA
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