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Tóth J. Zoltán könyve 
a halálbüntetés 

intézményének egyetemes 
és magyarországi 

jogtörténetéről
Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései. 

Budapest, 2008, Rejtjel Kiadó, 288 p. ISBN: 978-963-725-552-6

A halálbüntetés a legrégebbi szankciók egyike, vé
gigkíséri az emberiség történetét. Annak ellené
re, hogy Magyarországon az Alkotmánybíróság 
23/1990. számú határozatában eltörölte a hazai alkalma

zásának lehetőségét, a kérdés mit sem vesztett jelentősé-
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géből és aktualitásából, nemcsak azért, mert mind a mai 
napig a halálbüntetés -  noha szűkülő körben, de -  a világ 
számos államában alkalmazott szankció, hanem azért is, 
mert hazai megszüntetését követően egyes bűncselekmé
nyek kapcsán a társadalomban újra felmerülnek a jelenle
gi megoldások körüli kérdések. Ezen diskurzushoz járul 
hozzá a szerző a tudományos munkától elvárható objekti
vitással és módszerességgel.1

A szerző témában való elmélyültségét mutatja, hogy 
a halálbüntetés témakörét több diszciplína módszereivel 
is feldolgozta, a jogtörténeti előzmények összefoglalását 
megelőzően 2008-ban született meg A halálbüntetés filo
zófiája és kortárs jogelméleti kérdései című,2 azt követően 
pedig 2012-ben a Halálbüntetés pró és kontra3 című mo
nográfiája.

A jelen ismertető tárgyául szolgáló munka a magyar és 
idegen nyelvű szakirodalom széles körét fogja át, azonban 
a primer források is fontos szerepet játszanak. Az olvasó 
nemcsak a bőséges és részletes lábjegyzetek segítségével 
tud könnyen és gyorsan eligazodni, hanem a könyv végén
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lévő Függelék ötvenoldalnyi válogatott forrása is mélyebb 
bepillantást enged az érdeklődő számára Hammurapi tör
vényeinek vonatkozó, téma szerint módszeresen össze
rendezett normáitól egészen az 1990-ben a Halálbüntetést 
Ellenzők Ligája által a halálbüntetés eltörlése érdekében 
az Alkotmánybírósághoz benyújtott beadvány szövegé
nek részletéig.

A munka két nagyobb részre osztható, az első a halál
büntetés egyetemes történetét dolgozza fel az ókori tár
sadalmaktól egészen a kézirat lezárásáig, 2010-ig, a má
sodik pedig a jogintézmény magyarországi fejlődését 
egészen az Alkotmánybíróság általi eltörlésig.

Az egyetemes fejlődéssel foglalkozó első fejezet a ha
lálbüntetés ókori szabályozását, 
gondolatmenetét és módozatait 
gyűjti össze és elemzi. Nemcsak 
az európai jogrendszerek szem
pontjából kifejezetten fontos vo
natkozó római jogi szabályok és 
a Biblia vonatkozó passzusainak,
Mózes könyveinek és a Tízpa
rancsolatnak és annak egészen 
a fordításának problematikájáig 
hatoló elemzésre kerül sor, ha
nem górcső alá veszi a babiloni 
jogot, különös tekintettel Ham- 
murapi törvényeit, a Talmud és 
a zsidó háláchá jogát, az iszlám, 
kínai jogokat, az ind normákat, 
nagy hangsúlyt fektetve Manu 
törvényeire.

A második fejezet a halálbün
tetés középkori és kora újkori 
fejlődését tárgyalja. A középkori 
büntetőjog általános jellemzői
nek összegzése során megálla
pítja a szerző, hogy a büntetés 
alkalmazásának célja a megtorlás 
és az elrettentés volt, mely így 
gátlólag hatott a jövendő bűncselekmények elkövetésé
re nézve, melyekhez legelterjedtebb eszközként a tálió 
és a tükörbüntetések elvén alapuló szankciók szolgáltak. 
A szerző álláspontja szerint a középkori jogfejlődés egyik 
legfontosabb jellemzője, hogy a halálbüntetés „rendes”, 
közönséges büntetés volt, ilyen széles körű alkalmazásá
nak okául pedig elsősorban az emberi élet értéktelensége 
és a római katolikus egyház által elterjesztett és érvénye
sített, a túlvilági életre koncentráló keresztény világszem
lélet szolgált. Az általános jellemzők sorra vétele után a 
szerző a jelentősebb középkori jogrendszerek halálbünte
téssel kapcsolatos szabályozásának főbb jellegzetességeit 
és tendenciáit tárgyalja. Kitér az egyházi büntetőjog sza
bályozására is egészen az 1184-es veronai zsinat által lét
rehozott püspöki inkvizíciótól a római inkvizíció üldözési 
és ítélkezési jogának 1859-es elvételéig.

A harmadik fejezet az abolicionizmus kezdeteit és tér
hódítását foglalja össze. Legelső és leghatásosabb képvi
selője Cesare Beccaria volt, akinek 1764-ben megjelenő

Bűntett és büntetés című munkája jelentős hatást ért el, 
elindította azt a folyamatot, mely a halálbüntetés lassú, fo
kozatos visszaszorításához, néhol pedig teljes megszün
tetéséhez vezetett. A könyv végigveszi a jelentősebb jog
rendszerek büntetőjog-politikai változásait, és különösen 
nagy hangsúlyt fektet az abolicionista törekvések egyesült 
államokbeli históriájára. A könyv első felét a halálbünte
tés XX. századi és jelenkori történetének és helyzetének 
figyelemre méltóan részletes összegyűjtése és elemzése 
zárja le azt megállapítva, hogy a halálbüntetést alkalmazó 
országok száma folyamatosan csökken.

A monográfia második fele a halálbüntetés magyar
országi történetét veszi végig. Elsőként a negyedik fe

jezetben a feudális büntetőjog 
jellegzetes ismérvei kerülnek 
összefoglalásra, melyet a halál
büntetés érvényesítésére szolgá
ló eljárási szabályok követnek, a 
fejezetet pedig a főbenjáró bűn
tetteknek a középkori és a kora 
újkori magyar története zárja. Az 
anyagi tényállások elemzéséhez 
a szerző a jogforrások rendsze
rének felvázolásán keresztül jut 
el, mely biztos alapot ad a dek
rétumokban és törvényekben 
megörökített egyes magatartások 
büntetéséül rendelt szankciók 
változásainak végigkövetésére.
A jogforrásokra fókuszáló elem
zést a dogmatikai rendszer egyes 
ismérveinek rendszerezése és fej
lődésének összefoglaló tárgyalá
sa követi. Az egyes cselekmény
típusokat az anyagi büntetőjog 
klasszikus tényállás-csoportosí
tása szerint összegyűjtve tárgyal
ja, úgymint élet elleni deliktu- 
mok, a testi épség elleni, vagyon 

elleni bűncselekmények, a vallás elleni cselekmények, 
végül a nemi jellegű bűnök elkövetési formái.

Az ötödik fejezet a felvilágosodás kezdetétől az első 
világháború kirobbanásig tartó időszak vonatkozó jog
történetét dolgozza fel. Megállapítja, hogy az önkényes 
jogszolgáltatás visszaszorításának és ezáltal a büntetőjog 
humanizálódásának fontos feltétele lett volna egy önálló 
büntetőkódex. A korszak hatályos jogát képező törvény
cikkeken kívül tárgyalásra kerülnek a főbb reformkori ter
vezetek is. Kiemelten foglalkozik a kiegyezést követően 
kialakult jogrendszer kapcsán a Csemegi-kódex szankció
rendszerével és a halálbüntetés abban elfoglalt helyével.
Az ítéletek végrehajtásának pontos forgatókönyvéről is 
részletes ismertetést ad.

Az I. világháborúval kezdődő és az államszocializmus 
első évtizedéig tartó időszakot a hatodik fejezet tartalmaz
za A háborúk és forradalmak, valamint a „rendkívüli bün
tetőjog” kora cím alatt. A polgári büntetőjogi szankciók 
mellett kiemelt szerepet kapnak a katonai rendelkezések
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is. Az anyagi büntetőjognak a korszak viharos eseményei 
miatti változásai mellett nagy hangsúlyt fektet az eljárás
jogi specifikumokra, mint a gyorsított és a statáriális el
járásokra. Utóbbinak három fajtáját különbözteti meg. 
Az első csoportba azon katonai bűntettek tartoztak, ame
lyek esetében a rögtönítélő eljárásnak a rögtönbíráskodás 
előzetes kihirdetése nélkül helye volt, a másodikba azon 
deliktumok, melyek elkövetőivel szemben csak a rögtön
ítélő bíráskodás előzetes kihirdetése után lehetett ilyen 
eljárást lefolytatni. Végül a harmadikba tartoztak azon 
esetek, melyek megvalósulása esetén a hadügyminiszter 
jogosult a statárium kihirdetésére. A szerző végigveszi a 
Tanácsköztársaság, a Horthy-korszak és a második világ
háború vonatkozó rendelkezéseit és az azt követő rendes

és rendkívüli büntetőjog rendszereit. Végezetül ismerteti 
az államszocializmus anyagi és eljárásjogi rendelkezése
keit, és utal a koncepciós jellegre is.

A hetedik fejezet végezetül az abolíció eszméjének 
magyarországi térhódítását és a halálbüntetés eltörlésének 
történetét dolgozza fel egészen az azt követő visszaállítási 
kísérletek ismertetéséig.

Tóth J. Zoltán munkája nemcsak a halálbüntetés kérdé
sének teljesebb megértéséhez szükséges szakirodalmi fel
tételeket javítja, hanem a kérdés jogtörténeti múltja iránt 
érdeklődő figyelmére is méltán tarthat számot.

Nagy Péter

Jegyzetek______________________________________________________________________________________
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A z ELTE gondozásában megjelent sorozat a jog
tudomány elhunyt magyar művelőinek életrajzát, 
tudományos munkásságát és -  a jogélethez kötődő 

-  közpolitikai tevékenységét fogja át. A sorozat első köte
te 1999-ben, a második 2001-ben, a harmadik 2006-ban 
látott napvilágot. Az első kötet Johannes Honterus, Bara
nyai Decsi Czimor János, Hoffmann Pál, Vécsey Tamás, 
Hajnik Imre, Marton Géza, Eckhart Ferenc, Balogh Ele
mér, Schwarz András Bertalan, Bónis György, Brósz Ró
bert és Pólay Elemér munkásságát mutatta be. A második 
kötet Frank Ignácz, Zlinszky Imre, Pulszky Ágost, Szá- 
szy-Schwarz Gusztáv, Vargha Ferenc, Pázmány Zoltán, 
Holub József, Nizsalovszky Endre, Szászy István, Visky 
Károly, Csizmadia Andor és Diósdi György tudományos 
tevékenységét összegezte. A sorozat harmadik kötete Ki- 
tinoch János, Szlemenics Pál, Csemegi Károly, Farkas La
jos, Jekelfalussy József, Grosschmid Béni, Nagy Ferenc, 
Teghze Gyula, Bozóky Géza, Moór Gyula, Ottlik László 

84

és Horváth Barna tudományos karrierjét és legfontosabb 
műveit ismertette.1

Az első két kötet szerkesztője Hamza Gábor volt, a 
harmadik kötettől Siklósi Iván társszerkesztőként műkö
dött közre. Az utolsó két kötet már kétnyelvű főcímoldalt, 
tartalomjegyzéket és tartalmi összefoglalást tartalmaz, 
amely növeli a kiadvány publicitását, és elősegíti külföldi 
könyvészeti regisztrációját. A sorozat első három kötetét 
az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara, a negyedik és 
ötödik kötetet az ELTE Eötvös Kiadó adta ki. Az idő tel
tével az egykori emlékező életrajzírók egy része is a mél- 
tatandók közé került, közülük Nagyné Szegvári Katalin és 
Benedek Ferenc az újabb kötetekben méltó tisztességben 
is részesült.

A kiadványsorozat negyedik kötetében tizenkét neves 
hazai jogtudósnak, a római jog, a jogi papirológia, a jog
bölcselet, a magánjog, a polgári eljárásjog, a közigazgatá
si jog és a büntetőjog kimagasló jelentőségű művelőinek 
rövid életrajza, és sok esetben nemzetközileg is ismert és 
nagyra értékelt munkásságának elemzése kapott helyet. 
A sort Kállay István bölcsész Kelemen Imréről írt korábbi 
tanulmánya nyitja, melyet a szerkesztők több ponton ki
egészítettek. A tanulmány korrigálja az egyik ma is hasz
nálatos jogtörténeti tankönyv megállapítását, igazolva, 
hogy Kelemen önálló könyvet írt a magánjog hazai törté
netéről. Vitatható viszont az eredeti tanulmány közigazga
tási bíráskodásról írt gondolatsora, hiszen ez e fogalom és 
intézmény csupán a 19. század húszas éveiben alakult ki.

Plósz Sándorról Kengyel Miklós írt alapos tanulmányt. 
A szerző különös figyelmet szentelt Plósz (gyakran fi
gyelmen kívül hagyott) Lipcsében és Berlinben megjelent 
német nyelvű munkáinak. A vázolt életrajzi adatok elsőd
leges forrásokból származnak. Ajelenlegi kodifikációs fo-


