
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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Jog
történeti nemle

Hármaskönyv születésének beható vizsgálata során 
cáfolja a munka hosszú és fáradtságos előkészítését, 
amelynek főként a gyors keletkezésre utaló jelek mon
danak ellent. Ezen kívül kifogásolja, hogy Werbőczy a 
Tripartitumbm a decretumok írott jogát folyamatosan 
az íratlan joggal akarta összekapcsolni.

A Tripartitum három része eredetileg a jog 
klasszikus, hármas felosztását kívánta követni (perso- 
nae. rés. actiones). azonban az alkotó csak részben tar
totta magát a tervéhez. Az első rész a nemesek ingat
lanjogának alapjait, a második az eljárásjogot, a har
madik pedig teljesen különböző tárgyakat szabályozott. 
Az elkészült munka különféleképpen viszonyult a jogi 
valósághoz (Rechtswirklichkeit). Volt olyan része, 
amely inkább a tanított irodalomnak felelt meg, 
mintsem a valóságnak. Más része pedig úgy írta le a 
jogot, amilyennek lennie kellett volna, nem pedig úgy, 
amilyen volt.

Werbőczy 1514-ben terjesztette elő művét az ország- 
gyűlésnek. A király [mint törvényt] ugyan megerősí
tette, azonban a Hármaskönyvre soha nem került királyi 
pecsét, és a kancellária sem hirdette ki. Ennek 
körülményei a mai napig nem kielégítően tisztázottak.

Werbőczy 1517-ben. Singreiner János bécsi nyom
dájában. saját költségén, párszáz aranyforintért nyom
tatta ki művét; a könyv negyven nap alatt készült el. Az 
addig is számottevő jelentőségre szert tett gyűjtemény 
-  1945-ig 55 kiadást megérve -  ezután szokásjogi

alapon, egyes részeit tekintve egészen 1945-ig hatá
lyosuk.

A kiadó az 56. kiadást látta el először angol fordítás
sal. világszerte bárki számára hozzáférhetővé téve a 
modern változatot. A két függelék, a szó- és tartalom
jegyzék éppoly hasznos, mint a válogatott bibliográfia, 
a tárgymutató és a képanyag (a korábbi kiadások egyes 
oldalainak hasonmásai).

Köbler azzal zárja recenzióját, hogy a mű hatásosan 
tükrözi vissza az angol nyelv jelentőségének magyar
országi előretörését a némethez képest, s a magyar jog
történet jelentőségét megerősítheti az alkotóközösség 
kiváló teljesítménye, amelyet a könyv kiadója a legmo
dernebb technika bevetésével is támogatott.

Pafféri Zoltán

A sorozat további, megjelent kötetei (A szerkesztő kiegészítése): 
Tlie Laus o f ilie Maliéval Kingdom o f Hungary. Decreia Regni 
Mediaevalis Hungáriáé. Vol. I. 1000-1301. Eds. Bak, János 
M.-Bónis. György-Swecncy. James Ross (Bakersfield. Charles 
Schlacks Jr„ 1989; 2nd. rév. ed.: Idyllwild, Schlacks, 1999): The 
Laws o f the Mediával Kingdom o f Hungary. Decreia Regni 
Mediaevalis Hungáriáé. Vol. 2. 1301-1457. Eds. Bak. János 
M.-Engel, Pál-Sweency. James Ross (Salt Laké City. Charles 
Schlacks Jr.. 1992); The Laws o f ihe Medieval Kingdom of 
Hungary. Decreia Regni Mediaevalis Hungáriáé. Vol. 3. 
1458-1490. Eds. Bak. János M.-Domonkos, Leslie S.—Harvey, 
Paul B.. Jr. (Los Angeles. Charles Schlacks, 1997).

HÍREK
• 2007. november 6-án, a Debreceni Egyetem 

Történelem Doktori Iskolájában került sor Hollósi 
Gábor A debreceni Jog- és Államtudományi Kar 
története (1914-1949) című PhD-értekezésének 
nyilvános vitájára. A dolgozat hivatalos bírálói Ba
logh Judit és Szabó István egyetemi docensek voltak. •

• 2007. november 6-án, az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar Kari Tanácstermében, az
ELTE AJK és a győri Széchenyi István Egyetem 
Deáki Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar közös 
szervezésében rendezték meg Az Alkotmány kom
mentárja című konferenciát. Az Alkotmány egyes 
szakaszainak magyarázatáról szóló vitát Dezső Márta 
vezette. Előadók: Szente Zoltán (A képviselői jogál
lás az Alkotmány 20. §-a szerint -  korreferátum: 
Kukorelli István), Vincze Attila (A Magyar Nemzeti 
Bank alkotmányjogi helyzete -  korreferátum: Simon 
István). Herbert Küpper (A kormány -  korreferátum: 
Petrétei József). Varga István (Jogorvoslati jog az 
Alkotmányban -  korreferátum: Erdei Árpád). Hollán 
Miklós (Nullum erimen és az Alkotmány -  korreferá- 

__ tűm: Lévay Miklós).

• 2007. november 7-9-én. a Károli Gáspár Refor
mátus Egyetem Rektori Hivatalának Tanácster
mében. a Károli Gáspár Református Egyetem, az 
Evangélikus Hittudományi Egyetem, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Patrisztikai 
Társaság a Magyar Tudomány Napja tiszteletére A 
reformáció kezdetei Magyarországon címmel ren
dezett konferenciát. A Teológia, filozófia szek
cióban Bállá Péter. Tóth Judit, Baán István. Kendeffy 
Gábor. Szabó István püspök. Peres Imre. Nótári 
Tamás, Frenyó Zoltán. Kormos József, Bolyki János, 
Pesthy Mónika, Gausz András, Békési Sándor, az 
Egyháztörténet szekcióban Kubinyi András. F. 
Romhányi Beatrix. Lupescu-Makó Mária. Erdélyi 
Gabriella. Antonín Kalous. Réthelyi Orsolya, Bobory 
Dóra. Csepregi Zoltán, Mizerák Katalin, Szabó 
András, Ladányi Sándor. Ferenczi Ilona, Flóra 
Ágnes, Goda Károly. Majorossy Judit. Sebők 
Marcell. Szegedi Edit. Guitman Barnabás tartott 
előadást.

• 2007. november 8-án, az ELTE Állam- és Jog
tudomány Kar Kari Tanácstermében Menyhárd 
Attila Az emberi jogok érvényesülése a magánjogi 
jogviszonyokban címmel tartotta meg habilitációs 
előadását.
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