
Jog
tációt lényegében két dolgozatnak tartotta (az 1-2., 
illetve a 3. fejezet), s Borsodi Csabához hasonlóan 
problémaként a korszakhatár kérdését vetette fel. A Je
lölt döntését védhetőnek tartotta részben azzal, hogy a 
szakirodalomban sincs a periodizációra vonatkozó el
méleti alapvetés, másrészt az 1550-es éveket, mint 
korszakhatárt indokolhatja a forrásanyag eddigi 
feldolgozásának terminusa. Kiemelte, hogy a Jelölt lé
nyegében mindent tud a két konvent történetéről, amit 
tudni lehet, s nagy teret szentel a jogtörténeti adatok
nak. a korszak jogtörténetének. A 3., társadalomtör
téneti fejezettel kapcsolatban kérdésként vetette fel. 
hogy vajon a hiteleshelyi források elegendőek-e egy 
teljesebb vármegyei kép megrajzolásához. A Jelölt jól 
ismeri a nyomtatott forrásokat, hiányosabb ennél a 
levéltári források feldolgozása; az elemzésbe bővebb 
forrásanyagot kellene bevonni.

A PhD fokozat odaítélését a Jelölt számára mindkét 
Opponens javasolta.

Bilkei Irén válaszában köszönetét fejezte ki az 
észrevételekért és a segítségért, az Opponensek által 
jelzett hibákat a dolgozatban kijavította. A kritikai 
megjegyzésekre válaszolva kifejtette, hogy a korsza
kolásban nem volt számára megfelelő szakirodalmi 
előzmény, illetve elméleti alapvetés, s a periodizáció 
praktikus alapja valóban az okleveles anyag feldolgo
zottsági szintje. Ennek alapján beszélt a dolgozatban

..Mohács utáni évtizedek"-ről. 1583 valóban elfogad
hatóbb határév lenne, ugyanis a konventek okleveles 
anyagát ekkor szállították át a vasvári káptalanba. A 
társadalomtörténeti fejezetre vonatkozó észrevételek
kel kapcsolatban elismerte, hogy túlságosan ragasz
kodott alapforrásaihoz, s valóban szükséges további 
források bevonása. Mentségeként említette, hogy a hi
teleshelyi oklevelek társadalomtörténeti forrásként 
való hasznosítására a történetírásban korábban nem 
történt kísérlet.

A két Opponens elfogadta a Jelölt válaszát. Az Elnök 
azon kérdésére, hogy a Csányi Ákos okleveleiből le
vont következtetés mennyire kvadrál a hiteleshelyi 
anyaggal. Jelölt elmondta, hogy az anyagot ismeri, s 
részletesen ismerteti Csányi. Nádasdy Tamás famili
árisa kapcsolatát a vármegyei vezetőkkel és társa
dalommal. További kérdések nem lévén, az Elnök le
zárta a vitát, s a bizottság tanácskozásra vonult vissza. 
A bíráló bizottság Bilkei Irénnek cum iaude minősítés
sel javasolta a PhD-fokozat odaítélését. Rövid 
értékelésében a bizottság a Jelöltnek javasolta egyes 
megállapítások részletesebb kifejtését.

E. L.

Az alábbiakban a disszertáció főbb eredményeit a Jelölt tézisei 
alapján ismertetjük. A disszertáció egyes részleteinek rövidített 
változata e számunk 19-30. oldalain olvashatók.

A z Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar Doktori Tanácsa 2007. 
december 6-án, az ELTE ÁJK Kari 

Tanácstermében tartotta dr. Tóth Zoltán A halálbün
tetés története, filozófiája és kortárs jogelméleti kérdé
sei című PhD-értekezésének vitáját. A bíráló bizottság 
elnöke dr. Mezey Barna (CSc) egyetemi tanár (ELTE 
ÁJK). a bíráló bizottság tagjai; dr. Bócz Endre (CSc). 
nyugalmazott fővárosi főügyész, valamint dr. Badó 
Attila (CSc) egyetemi tanár (Szegedi Tudománye
gyetem). A Doktori Tanács által felkért hivatalos bí
rálók: dr. Karácsony András (CSc) egyetemi tanár 
(ELTE ÁJK) és dr. Frivaldszky János (PhD) egyetemi 
docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem).

A Jelölt 2002-től a Károli Gáspár Református 
Egyetem Jogelmélet Tanszékének tanársegéde, jogböl- 
cseletet és szociológiát oktat, emellett 2006 óta a Sze
gedi Tudományegyetemen félállású tanársegédként 
szociológiaelméleti és jogszociológiai előadásokat is 
tart. Abszolutóriumát 2006 nyarán, az ELTE ÁJK Dok
tori Iskolájában szerezte meg.

A vita indításaként, az elnök felkérésére, a Jelölt 
ismertette téziseit, illetve értekezésének főbb vonatko
zásait. Témaválasztását mindenekelőtt a témakör ala
pos. mindenre kiterjedő feldolgozottságának hiányával 
indokolta. Ezt követően művének struktúráját vázolta, 
mely szerint a dolgozat négy szerkezeti egységre 
tagolódik. Az első részben a halálbüntetés egyetemes

Tóth Zoltán  
PhD-értekezésének 
nyilvános vitá ja

jogtörténeti vonatkozásait mutatja be; Hammurapi 
törvényei és az Ószövetség szabályainak kifejtése után 
a zsidó, iszlám, kínai, valamint ind jog rendelkezéseit 
elemzi, majd a középkori viszonyok után. az aboli- 
cionizmuson keresztül jut el egészen a dolgozat 
védésének évéig. A második fejezetben középkori jog
tól kiindulva tárja fel a magyar fejlődést egészen a szo
cializmus első évtizedének végéig. A harmadik részben 
filozófiatörténeti aspektusból világítja meg a halálbün
tetés szegmenseit, majd az értekezés utolsó, negyedik 
egységében a halálbüntetés érveit és ellenérveit vonul
tatja fel.

Karácsony András opponensi véleményében kife
jezésre juttatta. hogy az értekezés egyértelműen tanúsít
ja: a Jelölt a disszertáció témakörében kellőképpen 
elmélyült, munkájában széles körű szakirodaimat dol
gozott fel. Az Opponens a munka erényeként a halál
büntetéssel kapcsolatos gondolkodástörténeti for
dulópontok pontos jelzését jelölte meg, valamint mél
tatta a gondos forráskezelést, amely lehetőséget adott



téveszmék pontosítására is. Elismerően nyilatkozott a 
Jelölt azon törekvéséről, miszerint a halálbüntetéssel 
kapcsolatos álláspontokat az adott gondolkodók bün
tetéselméletének egészében helyezi el. Karácsony 
András a dolgozat egészére vonatkozólag kérdésként 
fogalmazta meg, hogy miért tartotta fontosnak a Jelölt, 
hogy a történeti és az elméleti-elmélettörténeti részek 
ilyen terjedelemben történő tárgyalása egyetlen egység
ben öltsön testet? Az Opponens nézete szerint az 
értekezés ugyanis valójában két értekezést rejt magá
ban: az I. és a II.. illetve a III. és a IV. rész önálló 
egységként is megállná a helyét. Karácsony András 
javasolta egyes gondolkodók mellőzését, tekintettel 
arra. hogy nem gazdagították új felvetéssel a halálbün
tetés problémakörét, nem relevánsak a halálbüntetéssel 
kapcsolatos nézeteik. A kronológiai sorrendiséget 
illetően megjegyezte, egy eszmetörténeti vizsgálódás
ban illendő követni az eszmetörténeti sorrendiséget, az 
ettől való eltérést tartalmilag alaposan indokolni kell, 
nem elegendő a didaktikai ok vagy a logikai koherencia 
megemlítése. Ehhez kapcsolódóan kérdéssel fordult a 
Jelölthöz, amelyben a kronológiai sorrend megváltoz
tatásának indokáról érdeklődött. Az Opponens szerint a 
kronológiai sorrendiség átlépése egyes helyeken kívá
natos lett volna, azonban ott nem élt ezzel a Jelölt. így 
Morus Utópia és Campanella A Napváros című műve 
közé beékelődött Bodin eszméinek vizsgálata, amelyet 
igazol is a kronológiai sorrendiség, ám Morus és 
Campanella írása a hagyománytörténetben műfajilag 
oly erősen kapcsolódik egymáshoz, hogy e helyen el 
lehetett volna tekinteni a kronológia érvényesítésétől. 
Apróbb megjegyzésként említette meg. hogy Morus 
vonatkozásában a Jelölt tágabb összefüggésben is 
megvizsgálja a gondolkodó halálbüntetéssel kapcso
latos eszméit, azonban megállapításait lábjegyzetben 
„rejtette el". Az Opponens publikálás esetén javasolta a 
lábjegyzet szövegének a főszövegbe való átemelését. 
Karácsony András opponenciájának zárásaként a tudo
mányosság precíz megvalósítását hangsúlyozta, ame
lyet a XIII. fejezet is példáz: meghatározott kérdéseket 
középpontba állítva veszi sorra a halálbüntetés melletti 
és elleni érveket, azonban a Jelölt világnézeti álláspont
ja nem fogalmazódik meg. Karácsony András a PhD- 
fokozat odaítélését javasolta a bíráló bizottságnak.

Karácsony Andrást követően Frivaldszky János a 
dolgozat kimagasló érdemeként jelölte meg a vizsgálat 
alá vont téma számos aspektusának rendkívüli alapos
ságú feldolgozását. A nézőpontok számossága miatt 
adott hangot azon véleményének, hogy az értekezés 
legalább három disszertáció anyagát öleli fel. Az 
Opponens szerint a partikularitásba hajló igényesség 
azonban egyenlőtlennek bizonyult; egyrészt nem tár
gyal alaposabban alapvető elméleti kérdéseket, más
részt elemzési keret híján kissé parttalanná vált a 
disszertáció, hiányzik az elméleti értékelés, az egyéni 
értékválasztás szempontrendszere, s a dolgozat nem 
tartalmaz bevezető módszertani fejezetet. Frivaldszky 
János erőteljes kritikával illette a zsidó jogról szóló 

— részt, amelyet véleménye szerint vegyít a környező 
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népek jogával, valamint megjegyezte, hogy a Jelölt állí
tásával szemben az ószövetségi törvények az igazság és 
élet védelmét vannak hivatva előmozdítani, nem pedig 
a bosszút, amelyet hitelt érdemlően számos ténnyel, 
megállapítással igazolt is. Szent Ágoston kapcsán kife
jezte, hogy bár a Jelölt méltatja az egyházatya messze
menő hatását, mégsem elemzi alaposan Ágostonnak a 
halálbüntetéssel kapcsolatosan megfogalmazott gondo
latait. Aquinói Szent Tamás vonatkozásában a Jelölt 
nem dolgozta fel a halálbüntetés megengedettségének 
igazi okát tartalmazó, tárgyaló elsődleges és másodla
gos forrásokat, hanem csupán egyetlen műre hivatko
zott. kazuisztikusan felsorolva a halálbüntetést érdemlő 
tényállásokat. Frivaldszy János javaslatként fogalmazta 
meg Duns Scotus nézetének megemlítését, aki isteni 
voluntarizmusa alapján rámutatott, hogy a „ne ölj" bib
liai parancsa alól kivételek csak azok lehetnek, amelyek 
magától az isteni törvényhozótól erednek. Az Oppo
nens szerint a Tanácsköztársaság büntetési rendszeré
nek tárgyalásakor célszerű lett volna a politikai okokból 
történő gyilkolás diktatúrákban szokásos megideolo- 
gizálásának kérdését is áttekinteni az erőszakot alkal
mazók szemszögéből. Frivaldszy János a megfogalma
zott kritika ellenére -  amely csupán a dolgozat kis töre
dékét érintette - .  az értekezést a maga egészében tekint
ve, legteljesebb szakmai meggyőződéssel javasolta a 
tudományos doktori fokozat odaítélését.

Tóth Zoltán az opponensi véleményekre adott 
válaszában az elemzés leszűkítésével kapcsolatban 
megfogalmazott kritikára reagálva hangsúlyozta, hogy 
mindenképpen egy olyan munkát szeretett volna ké
szíteni. amely olyan mélységben tárgyalja a halálbünte
téssel kapcsolatos egyes aspektusokat, ahogyan azt 
magyar nyelven még senki sem elemezte, valamint az 
egyes témákat -  egyetemes és magyar jogtörténeti, va
lamint elmélettörténeti vonatkozásokat -  objektív 
ésszerűségi határok között olyan részletességgel 
vizsgálja, amilyen módon magyar nyelven eddig még 
senki sem tette. Azon észrevételre, hogy a halálbüntetés 
témájában csak per tangentem állást foglaló filozófusok 
miért szerepelnek a dolgozatban, a Jelölt a filozófiatör
téneti feldolgozásnak -  a lehetőségekhez mérten -  ob
jektív ésszerűségi határok közötti teljességét említette. 
Egyes gondolkodók elemzésének hiányát illetően elfo
gadta Frivaldszky János felvetését.

A Jelölt elfogadta Karácsony András észrevételét a 
kronológiai sorrend kapcsán, hiszen csakugyan helye
sebb következetesen és kivétel nélkül egy adott mód
szertani alapállást az egész dolgozaton, de legalábbis 
ugyanazon részen belül érvényesíteni. Az eltérést illető
en Tóth Zoltán megjegyezte, hogy a mű metodológiai 
homogenitása a sorrend megváltoztatásával nem sérül, 
ha az eltérés megfelelően igazolt, az eltérés igazolásá
nak helyessége pedig egyéni megítélés kérdése. 
Karácsony Andrásnak azon kritikája kapcsán, amely 
Morus Utópicija tágabb összefüggéseinek lábjegyzetben 
történő ismertetéséhez kapcsolódott, a Jelölt hang
súlyozta. hogy a lábjegyzetben való elhelyezés hátteré
ben azon megfontolás áll, miszerint a morusi társada



lomképből nem következik evidens módon Morusnak a 
büntetésekre, illetve ezeken belül is a halálbüntetésre 
vonatkozó felfogása. A Jelölt a kritikai megjegyzést 
megfontolandónak. Foucault gondolatainak az elemzés
be történő bevonását pedig nemcsak megfontolandónak, 
hanem feltétlenül megvalósítandónak ítélte.

Frivaldszy János opponensi véleményében megfo
galmazott. az elemzési koncepció hiányára vonatkozó 
kritikát a Szerző a bírálat egyik megállapításával cáfol
ta. valamint egyetértett az Opponenssel a bevezető 
módszertani fejezet szükségességéről. Tóth Zoltán elis
merte az ókori zsidó jogrendszer nem teljes mértékű 
bemutatását, a bérit -  a zsidó nép és Isten között kötött 
szerződésre való utalás valamint a ríb eljárás 
elemzésének elmaradását is. Az elmaradás okaként a 
magyarázó, bevezető, kommentáló részek szükséges 
mértékre történő redukálását jelölte meg. így több. a 
jogrendszerek általános jellemzőivel kapcsolatos, de 
nem szigorúan a témához kapcsolódó elemzés kima
radt. A Jelölt említést tett a dolgozat céljáról is. misze
rint az a halálbüntetés történeti bemutatása és elemzése 
volt. nem pedig értékhierarchia felállítása az egyes 
ókori jogrendszerek között, ez pedig tükröződik a 
disszertáció felépítésében és az elemzett kérdéskörök 
kiválasztásában is. A Jelölt igazat adott Frivaldszky

János azon felvétésének. miszerint mélyebben is ele
mezhette volna Szent Ágostont és Aquinói Szent 
Tamást, illetve elemezhette volna Duns Scotus vagy 
Lukács György vonatkozó megjegyzéseit. A Jelölt né
zete szerint mindig lesznek olyan gondolkodók, akik 
terjedelmesebben is szerepelhettek volna, emellett nem 
kerültek elemzésre a 20. századi irodalmi álláspontok 
sem. amelyek a legegyértelműbben halálbüntetés
ellenesek voltak, és amelyek az elmélettörténetben 
először követelték a totális, minden körülmények 
közötti és minden bűncselekményre kiterjedő abolíciót. 
A Szerző szerint a hiányokra felhívó kritika jogos, 
azonban egyszer be kellett fejeznie a disszertációt, kü
lönben mindig újabb és újabb szempontokat leheteti 
volna bevonni az elemzésbe. Zárszóként Tóth Zoltán 
megköszönte opponenseinek az alapos, sokoldalú és 
gondolkodásra késztető bírálatokat, amelyeket a jö 
vőben feltétlenül fel kíván használni munkája töké
letesítése során.

A bíráló bizottság a dolgozat és az opponensek támo
gató véleménye alapján javasolta az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 
Doktori Tanácsának a PhD-fokozat summa cum laude 
minősítéssel történő odaítélését.

Lenkovics Jud it

A Zeitschrift dér Savigny-Stiftung fiir  Rechts- 
geschichte. Germanistische Abteilung 124. 
kötetében (Böhlau Verlag. Wien-Weimar 

-Köln. 2007.554-555. p. ). Gerhard Köbler (Innsbruck) 
tollából ismertetés jelent meg Werbőczy István 
Tripartitumámk angol nyelvű fordításáról. A Tlie cus- 
tomary law o f the renowned Kingdom o f  Hungary: A 
work in three paris rendered by Stephen Werbőczy (The 
„Tripartitum") című könyvet a budapesti Közép-euró
pai Egyetem (CEU) és az idyllwildi (Kalifornia) 
Schlacks kiadó publikálta 
2005-ben. a The Laws of 
the Medieval Kingdom o f 
Hungary. Decreta regni 
mediaevalis Hungáriáé cí
mű sorozat ötödik köte
teként.1 A fordítás és a 
közreadás munkálatait Bak 
M. Péter. Banyó Péter és 
Martyn Rady végezte, a 
bevezető tanulmányt Péter 
László írta.

Köbler azzal kezdi 
ismertetését, hogy az 
Ázsiából a Kárpát-me
dencébe 895 körül eljutó, 
s ott a 955. évi augsburgi vereségük (lechfeldi csata) 
után letelepedett magyarok finnugor nyelve teljesen 
eltért valamennyi új szomszédos nép nyelvétől, 
következésképpen az akkori magyar jog ugyanígy

W e rb ő c zy  Tripartitum a  
angol nyelvű k iadásának  
nem zetközi fogadtatása
különbözhetett a többi nemzetétől. Az újkor hajnalán 
elsőként Werbőczy István (1502-től országbírói 
ítélőmester, végül egy ellenkirály nádora) állította

össze a Magyar Királyság 
szokásjogi gyűjteményét.

Péter Lászlónak a Hár
maskönyv kétségbevon
hatatlan tekintélyéről (The 
Irrepressibile Authority of 
the Tripartitum) szóló 
bevezetésében felvázolt 
alapfeltevés az. hogy Ma
gyarországon a középkor a 
19. századig tartott, ugyan
is a szokásjog eddig az 
időpontig nagyobb jelen
tőséggel bírt, mint a királyi 
decretumok. Péter László 
ezt Werbőczy István sike-

Werbőczyvel és a Hármaskönyvxe 1 Martyn Rady 
foglalkozik közelebbről, bemutatva a főbb életrajzi 
adatokat, majd a kor politikai kereteit. Rady a
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