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A  Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Ka
rán 20 i 2. március 29-én került sorra Petrasovszky 
Anna Szibenliszt Mihály természetjoga, különös 

tekintettel az államra című PhD-értekezésének nyilvá
nos vitája. A dolgozat Stipta István tudományos vezetése 
mellett készült el. A bíráló bizottság elnöki posztját Szabó 
Miklós egyetemi tanár (ME AJK) foglalta el, tagjai Mezey 
Barna egyetemi tanár (ELTE). Balogh Elemér egyetemi 
tanár (SZTE). Szabó István egyetemi docens (PPKJ£), tit
kára Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens (ME) voltak. 
A dolgozat hivatalos bírálói: Kajtár István egyetemi tanár 
(PTF.) és Szabó Béla egyetemi tanár (DE). Az. ülés meg
nyitását a jelölt szakmai életrajzának ismertetése követte.

Ajelölt latin-orosz szakos tanári bölcsész, ezen túl jogi 
diplomával is rendelkezik. 1995-ben a Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Intézetének Történelem Segédtudo
mányai Tanszékén tanársegéd, majd 1997-ben a Miskolci 
Egyetem Bölcsészettudományi Karán textológia szakon 
PhD-hallgató lett, ahol kutatási témája Istvánffy Miklós 
Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV  című latin 
nyelvű munkájának kritikai feldolgozása volt. Ezt a kur
zust az abszolutórium megszerzésével zárta. 2000-től a 
Bölcsészettudományi Kar Klasszika-Filológia Tanszéké
nek oktatójaként mind a bölcsész, mind a joghallgatók la
tin nyelvi oktatását látta el. Jogi diplomáját 2001-ben vette 
át, 2002-től a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karán a Jogtörténeti tanszék oktatója. Mindez jól mutatja 
a jelölt elhivatottságát és az idegen nyelvekhez, különösen 
a latin nyelvű jogi szakszövegekhez való hozzáértését.

A jelölt dolgozatában újraértelmezte Szibenliszt Mi
hály helyét a magyar jogbölcseleti gondolkodók között, 
munkájának alapját a jogtudós 1823-ban megjelent Insti- 
tutiones juris naturális című, latin nyelvű müve képezte. 
Az értekezés sikeres kísérlet Szabó Imre Szibenliszt-kri- 
tikájának felülvizsgálatára, amely a jogtudóst egy Mar- 
tini-epigonként értelmezi, aki egy „mozdulatlan XVIII. 
századbeli államelméletet" képvisel, és aki a feltett kérdé
sekre „gyakran feudális válaszokat ad”. Ezzel szemben a 
jelölt arra a következtetésre jutott, hogy Szibenliszt mun
kássága progresszív fejlődést jelent a magyar természet
jogi gondolkodás történetében a polgári felfogás felé, és 
nem tekinthető pusztán Martini magyarországi interpretá- 
lójának. hiszen nézeteik -  mint azt a jelölt több esetben is 
kimutatta -  több lényeges ponton eltérnek.

Szibenliszt a kanti hagyományt követve az. észjogi kri-
__tikai iskola tagjának tekinthető, így az erkölcsi elveket az
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emberi természet vágyaiból, ösztöneiből, tapasztalataiból 
vezette le. Az embert olyan racionális lénynek tekintette, 
amely képes önmaga számára törvényt adni, és képes cse
lekedeteit ezen általános törvények alá rendelni. Mint azt 
a dolgozat címe is mutatja, szerzője a szibenliszti termé
szetjogot elsősorban közjogi vonatkozásaiban vizsgálta, 
az egyén és társadalom viszonyát vette górcső alá. Sziben
liszt emberképe szerint mindenki magában hordozza bol
dogulásának kulcsát, és a morális egalitarizmust hirdette. 
Mindemellett természetjogának hangsúlyos részét képez
te a közösségi érdek, amelynek legjelentősebb megnyilvá
nulása maga az állam. Ennek alapján osztható kél részre 
Szibenliszt természetjoga az egyének jogaival foglalkozó 

ju s  extrasocialérd., illetve az egyén és a közösség viszony- 
rendszerét leíró ju s  socialéx'd.

Szibenliszt jogfogalma a jogok és kötelezettségek el
választhatatlan egységén alapult, így államfilozófiájá
nak alapját is az állami felségjogok adták, s ezzel pár
huzamosan az államhatalom kötelezettségeiről beszélt, 
ugyanígy az egyén jogaival állította párba az alattvaló 
kötelezettségeit. Az így meghatározott egyén és közös
ség közötti viszonyon, a civilis nexuson keresztül jutott 
cl az államformák elemzéséig, különösen a monarchikus 
államberendezkedés kérdéséhez. Ezen kérdéskör fontos
sága azért kiemelkedő, mert itt ragadható meg leginkább 
Szibenliszt szembenállása a Martini-féle elmélettel, itt 
figyelhető meg progresszív jellege. Szibenliszt uralko
dója sokkal kötöttebb, korlátozottabb, mint Martininél, 
aki szerint egyedül Isten áll az uralkodó felett. Sziben
liszt elméletében a közvagyon elidegenítésére az ural
kodónak csak szigorú korlátok között volt lehetősége, 
és mindig csak közcél érdekében. Bár az államhatalom 
megkérdőjelezhetetlen, az uralkodó közjogi működését 
alattvalói kritika alá vonhatónak tartotta. Az alattvalók 
tájékoztatásra voltak jogosultak az államhatalom mű
ködésével kapcsolatban, és amennyiben az megsértette 
az alapszerződést, megtagadhatták az engedelmességet, 
quasi a polgári engedetlenség eszközéhez folyamodhat
tak. Szibenliszt is kitart azonban amellett, hogy aktív 
fegyveres ellenállás csak az igazoltan zsarnok uralkodó
val szemben volt alkalmazható.

A jelöli munkájának másik hangsúlyos részét Sziben
liszt büntetőjogi nézetei képezték, amely sokkal részle
tesebben kidolgozott elmélet, mint a korabeli természet
jogi müvekben, ahol a büntetőjog pusztán mint az állami 
felségjog egyik megnyilvánulása kapott szerepel. Ajelölt 
kimutatja, hogy Szibenliszt a haladó, humanizált büntető
jogi irányzatokat követte, amelyek Beccaria, Sonnenfels, 
Filangieri neveihez fűződnek. Az 1843-as büntető tör
vényjavaslaton is érződik Szibenliszt hatása, hiszen Deák 
Ferenc és Eötvös József, valamint a javaslat megalkotá
sában résztvevő reformpolitikusok egy része Szibenliszt 
tanítványa volt.

A jelölt arra a következtetésre jutott, hogy Szibenliszt 
Mihály munkássága termékenyen hatott a 19. századi ma
gyar társadalom-felfogásra, elősegítve, hogy az a polgári 
irányba fejlődjön. Ezért nem helytálló az a máig uralko
dó nézet, amely Martini-epigonként és nem a progresszív 
irány képviselőjeként értelmezi Szibenlisztet.



történeti szemle
A dolgozat egyik opponense, Kajtár István értékelésé

ben kifejtette, hogy a jelölt által kitűzött tudományos cél 
jelentős, ugyanakkor a disszertáció elkészítése különösen 
nehéz feladat volt, lévén, hogy a téma interdiszcipliná
ris feldolgozást igényel; figyelembe kellett vennie mind 
a jogtörténeti, mind a jogbölcseleti szempontokat. Mód
szertani értékelésében a fent említett nehézségek mellett 
kitért a jelölt elsőrendű nyelvtudására, hiszen az eredeti 
latin szövegek mellett nagy számban angol és német nyel
vű cikkeket is használt. Az eredeti latin szövegek szöveg- 
elemzését és szöveggondozását szintén kiemelkedőnek 
tartotta. Megemlítendő érdeme ezen túl a dolgozat mikro- 
elemzési módszere, amelyet közel 1300 lábjegyzet hite
lesít. A dolgozat szerkezete kapcsán Kajtár István kifej
tette, hogy az logikus, következetes, Szibenliszt általános 
természetjogi felfogásától fokozatosan szűkítve közelít 
az államra vonatkozó kérdéskörökre. Külön kiemelte az 
egyes fejezetek végén található részösszegzések használ
hatóságát. Az opponens néhány kérdést is intézett a jelölt
höz, többek között az állam szibenliszti definíciójáról, az 
igazságtalan büntetések és a halálbüntetés kérdéséről, az 
alattvalók kötelezettségeiről és az ellenállás jogáról.

Szabó Béla, az értekezés másik opponense kiemelte az 
értekezés érdemeit, majd kritikai észrevételeket tett an
nak szerkezeti tagolására, az irodalomjegyzékre és a latin 
textúrák szöveggondozására. Ajelölt dolgozatában három 
kérdéskörrel kívánt foglalkozni: 1. A 19. század hajnalán 
uralkodó közjogi felfogás bemutatása, amelyre támasz
kodva a reformkor hazai politikai szereplői megfogalmaz
hatták a polgári kor igényeinek megfelelő közjogi tartal
mú elképzeléseiket; 2. Szibenliszt államkoncepciójának 
elemzése, amellyel ajelölt rá kívánt világítani arra állami 
szerepfelfogásra, amelyet elsőként a 17-18. században a

partikularizmust felszámoló központosított Európa közjo
gászai fogalmaztak meg, s amely a polgári szabadsággal 
összebékítve a 19. század egyik jellegadó programja lett; 
3. Szibenliszt munkásságának tudománytörténeti újraér
tékelése, tételeinek önállósága és munkáinak hatása. Az 
értékelő véleménye szerint a 2. és 3. kérdéskör megvála
szolása eredményesnek tekinthető. Az 1. pontba foglaltak
ra vonatkozóan pedig egy szerkezeti átalakítást, kibővítést 
javasolt a jelöltnek egy esetleges monográfiái megjelen
tetés kapcsán. Az opponens hiányolta Szibenliszt újraérté
kelésének hangsúlyosabbá tételét.

A dolgozat és ajelölt korábbi tudományos munkássága 
alapján mindkét opponens feltétel nélkül javasolta a bi
zottságnak a PhD-fokozat odaítélését Petrasovszky Anna 
részére.

Az értekezéssel kapcsolatban elhangzott bírálatokra 
reagálva Petrasovszky Anna szóban részletes és kimerítő 
választ adott Kajtár István kérdéseire. Szabó Béla észre
vételeit elfogadva ígérte, hogy az értekezés későbbi pub
likálása során azokat figyelembe veszi. Tartalmilag azon
ban kitartott a dolgozatában leírtak mellett. Szibenliszt 
revideálásának hangsúlyozása kapcsán kifejtette, hogy a 
dolgozat írásakor ez a fejezet komoly dilemmát okozott 
számára, végül azért döntött a leírt verzió mellett, mert ke
rülni kívánta az általa kritika alá vont, sarkított sommás 
kijelentéseket, amelyek -  a szerző szerint -  már önma
gukban alkalmasak arra, hogy torzítsák Szibenliszt Mi
hály aprólékosan kidolgozott, cizellált természetjogának 
megítélését. Ajelölt válaszát mindkét opponens elfogadta.

A bíráló bizottság javasolta a Miskolci Egyetem Dok
tori Tanácsának, hogy Petrasovszky Annának a PhD-fo- 
kozatot ítélje oda.

B. I.

Dr. Mohácsi Barbara A szabadságelvonás halárai. 
Helyettesítő intézmények és alternatív szankciók a 
magyar és a német jo g  összehasonlításának tükré

ben című doktori értekezésének nyilvános vitájára 2012. 
május 8-án került sor az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar Kari Tanácstermében. A bíráló bizottság elnöke dr. 
Mezey Barna rektor, egyetemi tanár, tagjai dr. Boócz End
re egyetemi docens (KGRE) és dr. Fantoly Zsanett egyete
mi docens (SZTE) voltak. A bírálói feladatokat Jámbomé 
dr. Róth Erika egyetemi docens (ME) és dr. Herke Cson
gor egyetemi docens (PTE) látták el.

Mohácsi Barbara disszertációjában a személyi szabad
sághoz való jogot elvonó büntetőeljárási és büntetés-vég
rehajtási jogintézményeket különös tekintettel az elő
zetes letartóztatásra és a szabadságvesztés-büntetésre 
valamint ezek helyettesítésének a lehetőségeit vizsgálta. 
Tette mindezt úgy, hogy az azonos célra -  a büntetőel
járás sikerének és a személyi szabadsághoz való jog biz
tosításának az összhangjára -  törekvő, mégis külön utat

Mohácsi Barbara 
PhD-értekezésének 
nyilvános vitája

járó magyar és német jogot összevetve tárgyalta a kérdé
ses jogintézményeket nemzetközi és F.U-s kitekintéssel. 
A dolgozat részletesen feldolgozza a témával kapcso
latos bőséges magyar és német szakirodalmat. Erénye a 
jog-összehasonlító megközelítés, amely az elméleti be
mutatáson kívül kiterjedt a hatályos honi szabályozás és a 
joggyakorlat problémáinak a feltárásra is.

A munka részletesen foglalkozik a személyes szabad
sághoz való jog, valamint a fogva tartással járó bünte
tőeljárási és büntetés-végrehajtási jogintézmények tör
ténetével. szerepével, rendszertani elhelyezkedésével. 
Alaptézise a személyes szabadsághoz való jo g  korlátoz-


