
zadig a kard és az öv felcsatolása státuszt is osztott 
(parasztból lovag), de ugyanígy bemutatta, hogy az 
emberi kézmozdulatokkal és a testtartással megjelenít
hetők sajátos, egymástól fogalmilag gyakran nehezen 
megkülönböztethető jogintézmények is, mint például 
az eskü. az ígéret vagy a zálog. Bemutatta a kézfogás 
jelentőségét, átalakulását, formációit. Ezután a Szász 
tükörből mutatott be egy népi és jogszokást, amelyben 
a csengettyűnek a vészharang szerepét szánták akkor, 
amikor fertőző emberekre akasztották. Szólt a kard és 
az ítélő pálca hasonlóságáról, illetve jelentésbeli 
különbségeikről, elemezte a gyermek apja általi elfoga
dását, bemutatta a jogerő ikonografikus jeleit, mint a 
hatalmat, a felsőbbséget.

A könyv a fentiek mellett még sok egyéb érdekes
séggel is szolgál. A képek ugyanis apró utalásokkal kü
lönleges viszonyokat fejezhetnek ki. A hatalmas forrás
anyagot (mintegy 30 000 diaképből válogatva) Kocher 
professzor a magánjog, a büntetőjog, az eljárásjogok és 
az alkotmányjog köré csoportosítja. Emellett bemutatja 
a könyv témájához, a jogi ikonográfiához, mint egyedi 
jogterülethez fűződő kutatási módszertant is; azt el
határolja más határterületektől, és figyelemmel van a 
közös irányokra; ezzel kapcsolatban említi a népszoká
sok egykori „nonverbális kommunikáció"-vizsgálatait,

és bemutatja a „képolvasás” folyamatának periodikus 
váltakozásait. Egyben eligazít az előzetes ismeretek 
kérdésében, mint a képolvasási készség, a jog vizuális 
forrásainak felismerése. Kútfőit bemutatva arra bíztat, 
hogy könyvének forrásait magunk is kutassuk. Ez a 21. 
század jogásza számára gyakorlati haszonnal is kecseg
tet, hiszen a jelenségek közötti enyhe differencia segíti 
a konzekvensebb elhatárolást és értelmezést, ami adott 
esetben döntő jelentőségű is lehet.

Az könyvbemutató ünnepségen részt vett dr. Berke 
Gyula, a jogi kar dékánja, a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara Jogtörténeti Tanszéke, 
oktatók, diákok egyaránt. A dékán köszöntőbeszédében 
méltatta az egyetemek között létrejött és hosszú ideje 
gyümölcsöző kapcsolatot, és köszönetét fejezte ki a 
grazi egyetemnek, hogy segítséget nyújtott a kötet meg
jelentetésében.

A kötetet dr. Herger Csabáné fordította magyarra, a 
fordítást az eredetivel összevetette és lektorálta dr. 
Kajtár István.

Joggal bízhatunk abban, hogy a kötet eléri kitűzött 
célját, és mind a diákok, mind az érdeklődő olvasók 
számára segítséget nyújt a jogtörténet, s így saját jo
gunk fejlődésének jobb megismeréséhez.

Ferge Dávid

S zegeden. 2005 decemberében a jogtörténész szak
ma egy új. szakmailag is minősített kollégával 
gazdagodott. Antal Tamás a doktori (PhD) fo

kozat megszerzésével megtette azt a lépést, amellyel a 
jogtörténész szakma belső köreibe került.

A disszertáció első, a nyilvánosság számára is ismert 
változatával a június végi műhelyvitán találkozhattunk. 
Nagyon jó szervezésről tanúskodott, hogy mindez egy
beesett a szakma jeles személyének. Dr. Ruszoly József 
professzornak a tiszteletére rendezett ünnepséggel. 
Ruszoly professzor, aki egyben a disszertáns tudomá
nyos vezetője is, a törvényi korhatár elérése miatt lekö
szönt a tanszékvezetésről, s a stafétát átadta két utódjá
nak, Dr. Homoki Nagy Máriának és Dr. Balogh Ele
mérnek. Ugyanakkor, a doktori iskola vezetésének 
átvételével új, és talán nehezebb szakmai kihívás elé is 
nézett. Lényegében ezzel az eseménnyel együtt indult 
meg tanítványának a fokozatszerzési eljárása.

De az időzítés igazán azért volt jó, mert így a mű
helyvitára szinte minden minősített jogtörténész kollé
ga eljött. Nem titkolt tény. hogy igazi jelentősége ennek 
a vitának van, hiszen itt lehet a jelöltet tanácsokkal 
ellátni. A nyilvános vitán már csak a bíráló bizottság 
tagjainak van jelentős szerepe, a megjelentek inkább 
szemlélői az eseményeknek. A munkahelyi vitán sok 
javaslat hangzott el, s a dolgozat végleges változatának 
átlapozásakor megállapíthatjuk, hogy a disszertáns 
azokat nagyrészt meg is fogadta. A műhelyvita és a 
2005. december 7-ei nyilvános védés között eltelt bő öt 
hónap nem zajlott munka nélkül.

ítélőtáblák, bírói 
jogviszony, esküdtszék
Antal Tamás PhD-értekezésének 
nyilvános vitája'

A disszertáció témaválasztásának nem titkolt indító 
oka volt az a több mint egy évtizedes vajúdás, amely a 
rendszerváltás után az ítélőtáblák újbóli felállítása körül 
zajlott. Ezt a Bibó Istvántól vett idézet nagyon jól szem
lélteti, miszerint: „A tudományos gondolat kiváltója 
mindig a szükség: az életnek vagy a gondolkodásnak a 
szüksége.” Az ítélőtáblák átszervezése azonban csak 
egy eleme volt a 19. század utolsó évtizedében lezajlott 
igazságügyi reformoknak. Fontos változásokon ment 
keresztül a bírói jogviszony szabályozása, illetőleg erre 
az évtizedre tehető az esküdtszékek felállítása is. A 
műhelyvitán fel is merült a kérdés, hogy melyik a jobb 
megoldás. Az említett időszak igazságügyi reformjának 
egy elemét mélyebben feldolgozni, vagy az összes 
elemét nagyobb vonalakban áttekinteni. A magam 
részéről -  a doktori (PhD) disszertációk tekintetében -  a 
kisebb téma minél monografikusabb jellegű feldolgo
zásának vagyok a híve. Ehhez kell ugyanis igazi kutatói 
munka. Ha nagyobb szeletet választunk, akkor a bonyo
lultabb problémákat meg lehet kerülni azzal az in-



Jog
dokkal, hogy a megengedett terjedelembe nem fért bele. 
Ezért egy műhelyvitán mindig fontos szempont az, hogy 
a disszertáns az elmaradt problémamegoldásoknál ne 
hivatkozzon túl gyakran a terjedelmi korlátokra. Ez 
minden értekezésnél jelzi a témaválasztás fontosságát is. 
Antal Tamás doktori értekezése kapcsán azonban meg 
kell említeni, hogy a disszertáció műhelyvitára benyúj
tott változatának terjedelme számottevően meghaladta 
az elvárt mértéket. A végleges változatból elég jelentős 
részeket kihagyott, s még így is bőven megvolt a szük
séges terjedelem. A műhelyvitán és a nyilvános védésen 
nem merültek fel olyan kifogások, amelyek fontosabb 
csomópontok feldolgozását hiányolták volna. így a disz- 
szertáns a szélesebb témaválasztással sem követte el azt 
a hibát, hogy nem tudta volna azt minden lényeges prob
lémára kitérően feldolgozni.

A témaválasztás ugyanakkor azért is jó. mert krono
logikus folytatása a disszertáció egyik opponense, 
Máthé Gábor kolléga kutatásainak, s egy olyan terület, 
amelyet monografikus jelleggel még senki sem dolgo
zott fel. Ez a dolgozat forrásanyagán is jól látható, 
hiszen zömében levéltári anyagokra és folyóiratokra 
támaszkodik. A kutatást külön nehezítette, hogy a Ma
gyar Országos Levéltárban a vonatkozó anyagok nagy 
része 1956-ban megsemmisült, így sokkal inkább vidé
ki levéltárakra kellett hagyatkoznia.

A dolgozat első fontos csomópontja az ítélőtáblák 
decentralizációja volt. A kiegyezés után, a négyszintű 
bírósági szervezet harmadik emeletét képező ítélő
táblákból mindössze kettő (Budapesten és Marosvásár
helyen) volt az országban. Ezek számát tizenegyre 
emelték. Az igazságügyi kormányzat -  tegyük hozzá: 
nagyon helyesen -  úgy látta, hogy a reformokat a bíró
sági szervezettel kell kezdeni, s ennek megvalósítása 
után lehet a régóta húzódó perjogi kodifikációt befe
jezni. Részben ezzel összefüggésben került sor a bírói 
jogviszony néhány elemének módosítására, amelynek 
alapvető célja az ítélkezés színvonalának fokozása és a 
bírói kvalitás emelése volt. Az ítélőtáblái reform és a 
bírói jogviszony módosítása közötti kapcsolatból 
eredően az esküdtszékekről szóló rész alkotja a disszer
táció második fő elemét. Mint említettem, a téma jól 
kapcsolható a 19. század utolsó évtizedéhez, hiszen a

bűnvádi per általános keretei közé az 1896-os kódex 
emelte be az esküdtszéket. Ugyanakkor ez igen szoros 
összefüggést mutatott az 1848-ban induló sajtóesküdt
székekkel. A disszertáns ezen előzményekbe ágyazva 
mutatja be az esküdtszékek felállítását.

A doktori értekezés két hivatalos bírálója Dr. Máthé 
Gábor, főiskolai tanár és Dr. Révész Tamás, egyetemi 
docens volt. Máthé Gábor opponensi véleményében mél
tatta a jó témaválasztást, a reformok eredményeinek 
példás megjelenítését. Külön megemlítette, hogy a dolgo
zat forrásanyagában mindössze 15 monográfia található, 
s emellett az eredeti források száma meghaladja a 300-at. 
Mindemellett megfogalmazta azon gondolatait is, ame
lyek néhány helyen nem egyeznek meg a disszertáns által 
képviselt álláspontokkal. A bírálói vélemény azonban 
összességében megállapította, hogy az elért eredmények 
számottevőek, s azok kétséget kizáróan elérik a doktori 
fokozat megszerzéséhez szükséges szintet.

Révész Tamás opponensi véleményében megdicsér
te a disszertáns bátorságát, hogy a „fellelhető irodalom 
szakadéknyi hiánya” ellenére vállalkozott a téma fel
dolgozására. Méltatta azt a tényt, hogy ennek ellenére a 
korabeli szakfolyóiratok alapos áttekintésével pótolni 
tudta az egyéb irodalom hiányait. Említést tett Máthé 
Gábor munkásságának folytatásáról, s örömét fejezte ki 
aziránt is, hogy az esküdtszékekre vonatkozó rész az ő 
sajtójogi kutatásait is kiegészíti. Összességében Révész 
Tamás is fenntartások nélkül javasolta a doktori fokozat 
odaítélését.

A disszertáns megadta válaszait az opponensi vélemé
nyekre, amelyet a hivatalos bírálók elfogadtak. Ezután a 
bizottság határozathozatalra visszavonult. A nyilvánosan 
kihirdetett eredmény értelmében a bizottság -  maximális 
pontszámmal -  javaslatot tett a doktori tanácsnak, hogy 
Dr. Antal Tamás részére a PhD-fokozatot ítélje oda.

A szép sikerhez a kollégák nevében is gratulálok.
Szabó István

Jegyzetek--------------------------------------------------------
'  A szerkesztőség tudományszakunk kiemelkedő eseményeként 

igyekszik beszámolni a doktori (PhD-) fokozat megszerzéséről is. 
Ennek megfelelően kötelességünknek tartjuk, hogy -  az 
eseménytől a cikk kissé megkésett beérkezése miatt időben 
távolodva is -  Antal Tamás disszertációvédésének helyt adjunk.

700 éves a közjegyzőség 
Magyarországon 

-  Jubileumi konferencia

K evés magyarországi intézmény mondhatja el 
magáról, hogy megalakulásának pontos dátuma 
ismert. Ezen kevesek egyike a magyar közjegy-

__zőséa, amelynek születését az első magyarországi köz-
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jegyzői okirat kiadásához köthetjük, amelyet a Gentilis 
pápai legátus kíséretében Magyarországra érkező köz
jegyző készített 1308. november 27-én Károly Róbert 
királlyá választásáról.

A jeles évforduló alkalmából a Magyar Közjegyzői 
Kamara konferenciát szervezett a Magyar Tudományos 
Akadémia Dísztermében, amelyre a magyar közhite
lesség történetével foglalkozó történészeket és jogtör
ténészeket kértek fel előadónak. A 2008. november 27- 
ei konferencia fővédnöke Dr. Sólyom László köztár
sasági elnök volt.

A rendezvény Dr. Tóth Ádám, a Magyar Közjegyzői 
Kamara elnökének köszöntőjével kezdődött, aki


