
ri oktatás átalakulását. Ebben a tekintetben alapvető je
lentőségű volt, hogy 1984-ben a karon létrejött a Poli
tológia Tanszéki Csoport, majd 1989-től ennek bázisán 
a Politológia Tanszék, és ez az oktatási egység 2001- 
től már Politikatudományi Intézetként működik. A tan
széki csoport megalakulásával megnyílt annak a lehe
tősége, hogy a politikatudomány megjelenjen az egye
temi oktatásban. A tanszéki csoport oktatási tevékeny
sége elsősorban a jogászképzéshez kapcsolódott, de 
ezen túlmenően -  egyetem közi megállapodások alap
ján -  más budapesti egyetemek hallgatói is felvehették 
óráikat. Ennek a folyamatnak talán legfontosabb köz
bülső állomása volt, hogy 1997-ben megindult a jogi 
karon a jogász szak mellett a politológia szakos kép
zés is.

A jelenlegi magyarországi politikatudományon belül 
egyértelműen elkülöníthető két megközelítési irány. Az 
egyik a politikatudományt a politikai eszmék vizsgálatá
hoz köti és elsősorban filozófiai, politikai, filozófiai jel
legű, a másik pedig a politika intézményrendszerének, a 
politika jogi környezetének kutatását tartja fontosnak, és 
ezért erőteljesen támaszkodik a szociológiára és a jogtu
dományokra. A jogi kari oktatásban ez a második irány
zat van jelen, ami konkrétan azt jelenti, hogy a politoló

gus hallgatók képzésének fontos része, hogy jogi tár
gyakból is (pl. magyar jogtörténet, alkotmányjog, köz- 
igazgatási jog, nemzetközi jog) vizsgát kell tenniük.

Visszatérve előadásom alapkérdéséhez, az állam- és 
a politikatudomány viszonya az elmúlt másfél évtized 
változásainak fényében karunk oktatásában a követke
zőképp alakult:

-  a hagyományosan értett, azaz szigorúan vett állam- 
elmélet egy féléves tárgyként van jelen, a gyakorlati ál
lamtudományi témakörök inkább szakjogi megközelí
tésben kerülnek tárgyalásra;

-  az újonnan megjelent politikatudomány kettős vo
natkozásban is gyengítette az államtudományok pozíci
óját, egyfelől konkurense az államelméletnek, másfelől 
megalapozó tudományként nem az államtudományok
ra, hanem a jogtudományokra támaszkodik.

* Az alábbi munkákra támaszkodtam: Eckhart F.: A 
Jog- és Államtudományi Kar története (1667-1935), 
(Bp., 1936); Hamza G.: A hazai jogászképzés történeté
hez. (Magyar Jog 1986/1.); Horváth P. (szerk.): Az Ál
lam- és Jogtudományi Kar története 1667-1997, (Bp., 
1998).

Egy nemzet jogi kultúrája nem választható el és nem 
érthető meg e nemzet általános kultúrája, történel
mi tradíciói, valamint annak a politikai rendszernek 

az ismerete nélkül, amelynek uralma alatt él, vagy élt. A 
jogszabályok e jogi kultúra keretében kerülnek megal
kotásra: a pozitív jog azonban visszahat a jogtudományi 
gondolkodásra, a rendszeralkotásra, a módszertanra és a 
fogalomképzésre. A jogdogmatika alakítja ki a jogi fo
galmak logikailag ellentmondásmentes rendszerét, a 
dogmatika feladata a jogi fogalmak jelentéstartalmának 
egyértelművé tétele.1 A jogdogmatika így a jogalkotást 
és jogalkalmazást a jogkövetkezmények szempontjából 
előreláthatóvá és kiszámíthatóvá teszi. A jogtudomány 
sohasem zárt, -  szemben a jogdogmatika zárt rendsze
rével, -  hanem nyitott a jövő irányában, de lege féren
dő javaslatokat tesz, amelyben keresi egy jövőbeni ide
ális jogalkotás és jogalkalmazás tételeit.

A következőkben a magyar jogtudományi gondolko
dás egy meghatározott területét, a büntetőjogi gondol
kodást kívánom vizsgálni. Ezen belül is a Kiegyezést 
követő tudományos gondolkodásra szűkül a vizsgáló
dás köre. A vizsgálódás alapjául szolgáló több mint 130 
év nem teszi lehetővé egyes történelmi időszakok rész
letesebb elemzését. A cikk célja inkább a büntetőjogi 
tudományos gondolkodásban bekövetkezett forduló
pontok meghatározása, e fordulatok lényegi elemeinek 
kiemelése, a változások ill. a fejlődés állomásainak fel
vázolása. A cikk által felölelt időszak terjedelme az 
egyes személyek kiemelésénél választásra kényszenti a 
szerzőt, amely választás mindig bizonyos mértékig ön
kényes. A szerző itt elsősorban az Eötvös Loránd Tudó-
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mány Péter Tudományegyetem) oktatóinak megemlíté
se mellett döntött.

Békés szerint a magyar büntetőjog tudomány 
fejlődését az utóbbi 130 esztendőben három tényező 
alakította jelentősen (1.-3. pontok).2 
1. Az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozás ténye. En
nek következtében a nyugat-európai jogtudományi irány
zatok Ausztrián keresztül jutottak el Magyarországra. 
Egyben a Monarchián belül a német nyelv széleskörű is
merete elősegítette, hogy a német jogtudományi elméle
tek viszonylag rövid időn belül, közvetlenül ismertté vál
janak a magyar tudományos közönség köreiben.

A XIX. század utolsó harmada a nagy európai bün
tetőjogi kodifikációk időszaka.3 1871-ben készült el a
magyar kodifikációra is nagy hatást gyakorló Német__
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Birodalmi Törvény, illetve ezt megelőzte a korszakos 
jelentőségű francia Code Pénal. Az első magyar bün
tetőtörvénykönyv, a Csemegi-Kódex, hét évvel a német 
kódexet követően, 1878-ban készült el. A két törvény 
nemcsak időben került közel egymáshoz, hanem az őket 
megalapozó dogmatikai és tudományos kutatások, el
méleti viták és maga a törvényszöveg is nagy hasonló
ságot mutat. Ebben az időszakban általánossá vált a ma
gyar büntetőjog tudományban a német szerzőkre utalás. 
Különösen a német büntetőjognak a cselekményre, az 
okozatosságra, a jogellenességre, a tényállásszerűségre 
és a bűnösségre vonatkozó tanai termékenyítették a ma
gyar büntetőjogi gondolkodást. A magyar büntetőjog 
dogmatika jelentős részben átvette a német dogmatiká
ban kialakított fogalomrendszert, valamint az arra épülő 
tudományos elméleteket.
2. Az elsősorban a német büntetőjog tudományt követő 
magyar tudományos gondolkodás megszakad a második 
világháborút követően. Az 1949. évi politikai fordulat 
után a tudományos gondolkodás középpontjába a bün
tetőjog feladatáról, módszeréről, eszközeiről és 
intézményeiről a szovjet intézmények és doktrínák ke
rültek. A német dogmatikai alapok erodálódnak, bekerül 
a büntetőjogi gondolkodás körébe az analógia és egy új 
fogalom kezdi meg büntetőjogi karrierjét a magyar tudo
mányban: a társadalomra veszélyesség.4 A szovjet iro
dalomból átveszik a szocialista bűncselekménytant. A 
német szerzőkre hivatkozást felváltja a marxizmus 
klasszikusaira és a szovjet tudomány képviselőire való 
utalás. A német büntetőjogi dogmatika és tudomány sze
repeltetése a magyar irodalomban a továbbiakban kizá
rólag az akkor kötelezővé tett polémia szabályai szerint, 
csak mint a burzsoá jogtudomány kritikája lehetséges. 
Enyhülés 1963-ban következett be, amikor szabadabbá 
vált a külföldre utazás, a könyvrendelés és ennek követ
keztében a jog területén a magyar tudományos élet. A 
70-es évektől rendszeresen részt vehetnek magyar bün
tetőjogászok a nemzetközi tudományos tanácskozáso
kon és konferenciákon. E nemzetközi eszmecsere foly
tán a magyar büntetőjog tudomány fokozatosan igyeke
zett visszatérni német alapjaihoz, megismerni és haszno
sítani az NSZK jogtudomány új tantételeit.
3. Ilyen előzmények után kerül sor 1989. október 23-án 
a politikai rendszerváltásra, amely jogrendszerünk egé
szét új alapokra helyezte. A rendszerváltást követő 
időszakban magyar büntetőjog tudományának számos 
kihívással kell szembenéznie. Míg a rendszerváltást 
követő legfontosabb kérdés az igazságtétel büntetőjogi 
vetületének rendezése, addig napjainkban a leg
jellemzőbb kihívás az európai jogharmonizáció támasz
totta követelmények teljesítése. Mind a rendszerváltás, 
mind az európai jogharmonizáció igényli egy új magyar 
büntető kódex megalkotását. A jelenleg folyó bün
tetőjogi kodifikáció tudományos megalapozásánál kü
lönösen fontos kiemelni, hogy Magyarországon a jog
harmonizáció követelménye egybeesik a szocialista 
ideológiai szemléleten alapuló büntetőjog helyett a jog
állami szemléleten alapuló büntetőjog kialakításával. A

-büntetőjog tudományában meg kell teremteni azt az el

méleti alapot, amelyre a 21. század új büntetőjogát épí
teni lehet.''

A felsorolt pontok jól érzékeltetik, hogy a magyar 
büntetőjog-tudományi gondolkodás folyamatossága az 
elmúlt 130 évben többször megszakadt, irányultsága 
megváltozott. Mielőtt sor kerülne az egyes periódusok 
alapvető büntetőjog-tudományi kérdéseinek tárgyalásá
ra, fontos kiemelni, hogy a két világháború közötti 
időszak magyar büntetőjogi irodalma csaknem teljes 
mértékben feldolgozatlan. Ennek indoka, hogy a szoci
alista büntetőjog-tudomány a két világháború közötti 
büntetőjogot és büntetőjog-tudományt, mint fasiszta 
„tévutat” kezelte, amely tudományos igényű feldolgo
zásra nem tarthat számot. E korszak büntetőjog tudomá
nyának megismerésére és a tudományos közönség elé 
tárására a rendszerváltással nyílt meg a lehetőség. E 
lehetőség a mai napig azonban kihasználatlan maradt. 
Ezért a büntetőjog történet kutatásának továbbra is 
jövőbeli feladata ennek az irodalomnak a feldolgozása.

Kiindulópontként megemlítendő, hogy az 1930-as 
évekig a magyar büntetőjog tudomány az indi- 
viduáletikai felfogást, később a szociáletikai felfogást 
követte. Az előbbi lényege: a bűnözés az egyén helyte
len belső állásfoglalása, az utóbbié: a bűncselekmény az 
egyén magatartásáról kialakított jogszempontú negatív 
társadalmi értékítélet. Az 1867 és 1920 közötti időszak 
magyar büntetőjog dogmatikusai közül kiemelkedik 
Csemegi Károly, Fayer László és Vámbéry Rusztem 
alakja.

Csemegi Károly a Kiegyezést követően Horváth Bol
dizsár igazságügy miniszter felkérésére vállalta el 
először helyettes államtitkári, majd az államtitkári posz
tot. Nevéhez kötjük az első magyar büntető törvény- 
könyvet. Csemegi a század neves büntető törvényköny
veinek imponáló ismeretében, az egyes kérdések mo
nografikus mélységű feldolgozásával alapozta meg 
művét.6 A Csemegi-Kódex korának megfelelően a 
klasszikus iskola jegyeit viselte magán, így a nullum 
crimen sine lege és nulla poena sine lege elveinek dek
larálása mellett alapvetően a tettbüntetőjogi nézetet és a 
proporcionális megtorlást helyezte előtérbe. Ezzel Cse
megi minden lényeges kérdésben eltért az 1843-as 
javaslattól7: megtartotta a halálbüntetést, a kihágás-vét- 
ség-bűntett hármas tagolását követte, behozta a mellék- 
büntetéseket, szaporította a szabadságvesztési nemeket, 
tüzetesen körülírta a politikai deliktumokat és büntetési 
tételeivel meglehetősen megkötötte a bíró kezét.8 Györ
gyi utal arra, hogy a Kódex méltatói között a legutóbbi 
időkig vitatott volt, hogy a „már a törvény keletkezése
kor is letűnőben lévő büntetőjogi szemléletnek” volt-e a 
szülötte.9 Az utókor néhol eltérő értékelése ellenére 
Csemegi történelmi szerepe és szakmai érdemei nem vi
tathatók. Ezt kortársa, Fayer méltató szavai is tükrözik: 
„Csemegi Károlyé az érdem, hogy Magyarországon az 
anyagi büntetőjog kodifikálva van. Magyarország törté
netében korszakot alkotó esemény, melynek számtalan 
kihatásai vannak úgy a köz- mint a magánéletre.”

Fayer elismerő szavai különösen jelentősek, ha fi
gyelembe vesszük, hogy Fayer a Csemegi-féle bűn-
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tetőjogi kodifikáció alapelveivel nem értett egyet. Fay- 
er-t 1895-ben nevezték ki az ELTE Jogi Karára egye
temi tanárnak a büntető perjog meghonosítása terén 
szerzett érdemeiért,10 de a büntető eljárási jog mellett 
az anyagi jogot is művelte. Csemegi nézeteivel szem
ben Fayer az 1843-44. évi törvényjavaslatokhoz for
dult. Ezzel egyben visszatért a német jogtudomány el
vei helyett elsősorban Beccaria és Filangierí tanításai
hoz, valamint a francia forradalom büntetőjogához. A 
reformkor iránti nagyrabecsülés késztette „Az 1843. 
évi büntetőjogi törvényjavaslatok anyaggyűjteménye” 
c. négykötetes művének elkészítésére. Fayer munkás
ságát jelentősen befolyásolta az a küzdelem, amely a 
századforduló körül a klasszikus iskola és a büntetőjo
gi reformirányzatok között zajlott. A büntetőjogi re
formirányzatok központi tétele, amely szerint nem a 
tettet, hanem a tettest kell büntetni, alapvetően ellentét
ben állt a Csemegi-Kódex eszméjével. A vita egyben 
akörül is folyt, hogy az egyént cselekményéért, bűnös
ségének és a cselekmény tárgyi súlyának arányában 
kell-e büntetni, vagy pedig a cselekmény csupán indo
kul szolgál arra, hogy az egyénnel szemben ún. szemé
lyi veszélyessége alapján alkalmazzanak biztonsági in
tézkedést. Fayernél különös súllyal szerepel a szabad
ságvesztés büntetés igazolása." Anyagi jogi munkái
ban az elsők között emelt szót a fiatalkorúak bün
tetőjogának reformja és a javítóintézetek meghonosítá
sa mellett. Különösen fontos az a csaknem két évtize
des küzdelme, amelyet mint kezdeményező a büntetés 
végrehajtásának feltételes felfüggesztése érdekében 
folytatott.12 Az 1880-as évek végén Magyarországon 
elsőként hirdette a kriminológián alapuló büntetőpoli
tika szükségességét.13

A magyar büntetőtudomány e korszakának harma
dik. kifejezetten progresszív alakja Vámbéry Rusztem, 
aki a fayeri hagyományokat folytatva 1915-1918 között 
az ELTE Jogi Karán a büntetőjog rendkívüli tanára. Az 
1918. október 31 -ét követő kinevezések felülvizsgálatá
nak körében azonban megvonták tőle a venia legendit, 
és ezután ügyvédi tevékenységet fejtett ki. Ügyvédként 
is jelentős a szakirodalmi munkássága, amelyben vilá
gos okfejtésekben küzd haladó jogintézmények kialakí
tásáért és küzd az egyre szélesebb teret nyerő magyar 
fasizmus ellen.14 Az individualizációs és speciális pre
venciós feladatok előtérbe kerülésével a büntetés és a 
biztonsági intézkedés elhatárolásának kérdésében Vám
béry a büntetés fogalmának tágítása mellett foglalt 
állást.15 Horváth kiemeli, hogy Vámbéryvel egyben le
zárul azoknak a büntetőjogtudósoknak a sora, akikre a 
pozitivista jogbölcselet jelentősebb hatást gyakorolt, s 
ezt követően a közvetítő elméletek szerepének a meg
növekedése jellemző a hazai szakirodalomban.16

A két világháború közötti időszak máig meghatározó 
büntetőjog tudományi alakja Angyal Pál. Angyal több 
évtizedes professzori működése alatt jogászgenerációk 
nőttek ki a keze alól, tekintélye, ismertsége önként adott 
volt. Angyal emellett a büntetőjogi irodalom legtermé
kenyebb művelője volt, minden két-három évben írt egy 
monográfiát. Monográfiái közül a legnagyobb hatást A

magyar büntetőjog kézikönyve c. 21 kötetes sorozata 
váltotta ki. Ennek darabjai a mai jogász szemével néz
ve a kommentárhoz állnak a legközelebb, az egyes kö
tetek tartalma azonban a joggyakorlat kimerítő tanul
mányozásán jelentősen túlmutat. A szemináriumi köte
tek egy bűncselekményt vagy egy bűncselekmény-kört 
dolgoznak fel, az irodalom és a joggyakorlat kimerítően 
átfogó részletességű ismertetése mellett, egyszersmind 
bemutatva az adott bűncselekmény szabályozásának 
történeti fejlődését és összehasonlító jogi szempontú as
pektusait. Noha monográfiáiban de lege ferenda követ
keztetéseket is levont, vizsgálódásának homlokterében 
a hatályos joganyag állt.17 Páratlan termékenységű élet
műve jóval túlélte saját korát. Szerepét Békés a 
következőkkel jellemezte: „Kézikönyvei nélkülözhetet
lenné váltak a jogalkalmazók számára, ott állottak min
den bíró, ügyész és ügyvéd íróasztalán. Minden bün
tetőperre Angyalból készült fel a vád és a védelem, 
könyveihez mint orákulumhoz fordult az egész büntető 
igazságszolgáltatás. Évtizedekig Angyal Pál képviselte 
a büntetőjogot és a jogfejlődést, s -  legalább 
előszóíróként -  neve majdnem minden szakkönyv borí
tólapján szerepelt.” 18

Angyal a német és olasz szakirodalom közvetítésével 
hozzá eljutott egyes dogmatikai tantételeket és jogi sza
bályokat helyeselte. így támogatta például a vissza
esőkkel szembeni biztonsági intézkedéseket, és a kórós 
elmeállapotú bűnözőkkel szembeni orvosi jellegű biz
tonsági intézkedést. Tekintettel arra, hogy Angyal mun
kásságának jelentős része a mai napig feldolgozatlan, 
elhamarkodott lenne életművének politikai alapú elíté
lése.

Összefoglalóan megállapíthatjuk a Kiegyezéstől a 
második világháborúig terjedő időszak magyar büntető
tudományáról, hogy ez a korszak az igényes és termé
keny tudományos eszmecsere időszaka, amelyet ugyan 
jelentősen inspirál a német jogdogmatika problémake
resése és megoldása19, de jelen van a német mellett a 
francia, a belga és az olasz büntetőjog-tudomány hatása 
is.20 A jogdogmatikai megközelítés mellett kellő helyet 
kap a gyakorlati szempontú kérdések tanulmányozása. 
A büntetőjog fejlődésének irányát a tettes-büntetőjogi 
elméletek előretörése jellemzi.

A második világháborút követően azonban leszakad 
a magyar büntetőjog tudomány a német tudományról. A 
szakadást egy rövid átmeneti periódus előzte meg 
1945-1950 között, amikor a büntetőjogászok megpró
bálták folytatni a német dogmatikai alapokon nyugvó 
magyar büntetőjog művelését.21 A politikai és a társa
dalmi élet mélyén azonban alapvető változások 
kezdődtek. 1949-ben elfogadták az új szocialista Alkot
mányt, és ezzel létrejött a pártállam és az egypártrend- 
szer. Az egyetemekről a régi professzorokat eltávolítot
ták, és újakkal cserélték fel, akik pedig maradtak, alkal
mazkodni kényszerültek.

A fordulat évétől a rendszerváltásig terjedő idősza
kon belül elkülönül a személyi kultusz és a puha dikta
túra időszaka. A büntetőjog tudomány a személyi kul
tusz időszakában számos nehézséggel kellett, hogy



szembenézzen. Egyrészt a jogtudományokban axióma
ként érvényesült Sztálinnak az a megállapítása, amely 
szerint a bűnözés okai a szocialista társadalmakban a 
külső kapitalista környezet és a kapitalista eredetű bel
ső tudati maradványok. Következésképp, amíg ezek a 
tényezők fennállnak, addig szükségszerűen létezik a bű
nözés. Ez, a mai szemmel nézve teljesen abszurd tétel, 
akkor jelentősen befolyásolta a büntetőjog tudomány 
kutatási lehetőségeit. A bűnözést közvetlenül létrehozó 
okok elemzése, a kriminológia, áltudománnyá minő
sült, amelyet a burzsoá elmélet a tényleges okok, vagyis 
az osztályharc elkendőzésére hívott létre. A bűnözés 
társadalmi okait kutató büntetőjog tudomány létjogo
sultsága ezáltal megszűnt. A büntetőjog tudomány vizs
gálódása így a jogdogmatika határai közé szorult.

A tisztán dogmatikai kutatások sem nélkülözték 
azonban a problémákat. Békés rámutat arra, hogy a sze
mélyi kultusz időszakában a szocialista törvényesség 
megsértései a legerősebben éppen a büntetőjog terüle
tén éreztették hatásukat. Ebben az összefüggésben a 
jogdogmatika művelése .jogászi szőrszálhasogatás”22, 
maga a büntetőjog, mint az önkény eszköze pedig 
diszkreditálódott.

A szocialista társadalomkép feltörte a XIX. század 
zárt büntető dogmatikai rendszerét. A nullum crimen 
síné lege elve helyett a büntetés politikai indokoltsága 
lépett előtérbe. Utóbbi a társadalomra veszélyesség ka
tegóriájában jutott kifejezésre, amely objektív bűncse
lekmény fogalmi elemként került szabályozásra.23

A személyi kultusz időszaka a maga szigorú formá
jában 1956-ban véget ért. Ettől kezdve újra lehetővé 
vált a német dogmatikai alapokhoz való visszanyúlás. 
Viski László volt az első fiatal jogtudós, aki monográfi
ájában bemutatta a Schuldtheorie-l és a Vorsatztheorie- 
t, valamint a finális cselekménytant. Viski megpróbálta 
a szovjet társadalomra veszélyesség kategóriáját az 
újabb német elmélettel összhangba hozni.24 Békés be
számol arról, hogy az 1961. évi magyar büntető tör
vénykönyv kodifikációs munkálataiban központi kérdés 
volt, hogy a törvény a szándékosság és a tévedés köré
ben a Schuldtheorie-t vagy a Vorsatztheorie-1 kövesse- 
e és ezek az elméletek a javaslat indoklásában már né
met megnevezés szerint szerepeltek.25 1963-tól ismét 
általánossá vált a német (NSZK) jogtudomány 
képviselőire hivatkozás. A nemzetközi tudományos el
méletek és viták megismerését jelentősen segítette a 
könyvrendelés és a külföldi utazás viszonylag szaba
dabbá tétele.26

Ennek egyik jelentős példája volt a Nemzetközi Bün
tetőjogi Társaság magyar nemzeti csoportjának újra
élesztése is. Kádár Miklós, aki Angyalt követte a Bün
tetőjogi Tanszék vezetésében, 1963. november 14-én 
szervezte újjá a magyar nemzeti csoportot és vette fel a 
kapcsolatot az anyatársasággal. A Nemzetközi Bün
tetőjogi Társaságban való részvétel lehetőséget adott a 
magyar büntetőjog tudomány képviselőinek a külföldi 
szereplésre, illetve nemzetközi konferenciák szervezé
sére Magyarországon. A gyümölcsöző együttműködést 

- igazolja az a számos szeminárium és tanácskozás, illet

ve két kongresszus, amelyet a magyar nemzeti csoport 
az újjáalakulásától számítva mostanáig szervezett.27

Az 1960-as évektől ugyan történik kötelező utalás 
minden büntetőjog tudományi munkában a dialektikus 
marxizmusra, a szovjet szerzők szerepeltetését azonban 
fokozatosan kiegészítik a második világháború utáni 
európai elmélet nagyjainak a tantételei (Jescheck, Rox- 
in, Merl-Vitu). Erre alapot az a tudománypolitikai kon
cepció biztosított, amely a tudományos fokozat meg
szerzéséhez készített munkákban megkövetelte az ösz- 
szehasonlító jogi kitekintést. A jogösszehasonlító elem
zés keretében a szovjet szerzők mellett szükségszerűen 
megjelentek nyugat-európai büntetőjogászok nézetei is.

A büntetőjog átfogó értékelésére a rendszerváltás 
után nyílt meg a lehetőség. Ennek első lépéseként a 
büntetőjog fogalmát kellett felülvizsgálni. A büntetőjog 
fogalmának tudományos felülvizsgálata a szocialista jo
gi pozitivizmusnak, amely a büntetőjogot a jogsza
bályok összességével azonosította, a jogállami szemlé
lettel való felváltására irányult. Utóbbi a pozitív jog 
alatt a törvényt és a szokásjogot egyaránt érti28, és meg
különbözteti jogszabály (a törvény) és a jog fogalmát.29 
E két kategória elkülönítése teszi lehetővé olyan objek
tív mérce kitűzését, amelynek meg nem felelő 
törvénytől meg lehet tagadni a jogi minőséget.30 A bün
tetőjog nem a jogszabályok, hanem a normák összessé
ge. A normák természetesen elsősorban a büntető törvé
nyekben jelennek meg, de ezt kiegészítik a nemzetközi 
jogi források, valamint a jövőben várhatóan kialakuló 
Európai Uniós források, továbbá a bíró alkotta jog.

A hatályos kódex felülvizsgálatával és az új kódex 
előkészítésével foglalkozó bizottság 2001. március 14- 
én tartotta alakuló ülését. A Bizottság megalakulásával 
egyidőben új folyóirat indult Büntetőjogi Kodifikáció 
címmel. Beköszöntőjében a Bizottság elnöke, Györgyi 
Kálmán többek között a következőket írta: „A tapaszta
lat azt mutatja, hogy új büntető kódex előkészítése ide
jén megélénkül a büntetőjog tudományos művelése, hi
szen a kodifikátornak minden kérdésben állást kell fog
lalnia, akár megtartja azt, ami a hatályos jogban erre ér
demes, akár új megoldásokat keres és a büntetőjog-tu
dományának mindig fontos célkitűzése volt, hogy for
máló, alakító hatással legyen a jogalkotásra.”31

A rendszerváltás óta megjelent büntetőjogi témájú 
tanulmánykötetek32 is igazolják, hogy jelenleg a bün
tetőjog számos tudományos megvitatást igénylő problé
mát vet fel. A kodifikáció ezzel történelmi lehetőséget 
biztosít a magyar büntetőjog tudomány képviselői szá
mára, hogy igényes eszmecseréjükkel megalapozzák a 
XXI. sz. hazai büntetőjogát.

A jogállami büntetőjog kialakítása mellett azonban 
szükséges lenne a szocialista büntetőjog történelmi 
feldolgozása és értékelése is. A szocialista elmélet 
eredményeinek kritikus szempontú feldolgozása nem
csak a büntetőjog, hanem minden jogág területén je
lentőséggel bír. Egyes jogágakban már megindult ez a 
folyamat33, de a büntetőjog területén a szocializmus 
tudománytörténeti elemzése és értékelése a jövő fela
data.



Jegyzetek

* Készült a T043731 sz. OTKA kutatás keretében.
1 Békés Imre-Földvári József-Gáspár Gyula-Tokaji Géza: Magyar 

Büntetőjog. Általános Rész, (Bp., 1980. 30. p.
2 Békés Imre: A jogállami büntetőjog bűncselekménytani alapjai, 

in; Margitén Éva-Kisfaludi András (szerk.): Nyugat-Európai ha
tások a magyar jogrendszer fejlődésében, (Bp., 1994, 9-10. p.)

1 Fontos megemlíteni, hogy Magyarországon a büntetőjog kodifi
kálásának szükségességét már az 1840. évi országgyűlés felis
merte. Ennek eredményeként készültek el az 1843-44. évi bün
tető törvénykönyvi javaslatok, amelyek az ország határain kívül 
is nagy elismerést vívtak ki. Az 1848-as szabadságharc leverése 
azonban meghiúsította a javaslatok törvénnyé emelését. A 43-as 
javaslatot Mittelmciier német jogtudós is méltatta.

4 A magyar jogirodalomban 1950-ig uralkodó nézet szerint a bűn
cselekmény tényállásszerű, jogellenes és bűnös cselekmény volt. 
Ez a meghatározás megfelelt a klasszikus büntetőjogi iskola de
finíciójának. 1950-ben a Btá (II. tv.) a büntetőjog osztálytartal
mára utalva, bevezette a büntetőjogba a cselekmény és az 
elkövető társadalomra veszélyességének fogalmát. Kádár Mik
lós: A társadalomra veszélyességről, (Bp.. 1952.)

5 Gellér Balázs.: Rendszerváltás a büntetőjog általános részében 
[A „Büntetendőség-büntethetőség (büntetőjogi tanulmányok)” 
című tanulmánykötet ismertetése és híradás a „Büntetőjogi kodi- 
fikáció a jogállamban” című OTKA-kutatási téma zárótanács
kozásáról]. (Állam- és Jogtudomány. 1998, 33-354. p.

6 Horváth Tibor: A büntetési elméletek fejlődésének vázlata, (Bp., 
1981.200. p.)

7 Az 1843-44. évi törvényjavaslat a polgárosulás és a nemzeti 
önállóság megteremtésének jegyében a büntetető igazságszolgál
tatási rendszer polgári átalakítására törekedett. Ezen belül a bün
tetési rendszer átalakításának legfontosabb követelménye a halál- 
büntetés megszüntetése, vagy legalábbis jelentős korlátozása, il
letve a becstelenítő büntetések teljes megszüntetése volt.

8 Györgyi Kálmán: Emlékezés Csemcgi Károlyra, in: Wiener A. 
Imre (szerk.): Csemegi Károly Emlékkönyv, (Bp., 1999, 22. p.)

9 Györgyi Kálmán: Büntetések és intézkedések. (Bp.. 1984. 15. p. 
valamint Király Tibor: Magyar centenárium az AIDP XVI. kong
resszusán, in: Wiener A. Imre (szerk.): Csemegi Károly Emlék
könyv, (Bp., 1999. 102-106 p.)

"'Eckhart Ferenc: A Jog- és Államtudományi Kar története 
1667-1935, (Bp., 1936, 608 és köv. oldalak).

11 Fayer László: A magyar büntetőjog kézikönyve, (Bp., 1905, 
19-20 p.)

12 Fayer László: Törvénytervezet a büntetés feltételes elengedéséről, 
(Jogtudományi Közlöny, 1890, 225. és köv. oldalak); Régi ma
gyar feltételes ítéletek, (Jogtudományi Közlöny 1892, 358. és 
köv. oldalak); Jogászegyleti előadvány a feltételes elítélésről, 
(Jogtudományi Közlöny, 1902, 37. és köv. oldalak).

13 Fayer László: Büntetéstani rendszerünk reformja I—III., (Bp., 
1888, 1889, 1990).

14 Magyarország kezdődő fasizálódása a büntetőjogra is rányomta bé
lyegét. A politikai ellenfelek elnyomására elfogadott Az állami és 
társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921. évi III. te. 
(Átv.) jelentős vitát váltott ki a hazai büntetőjogászok körében. 
Vámbéry élesen kritizálta az Átv.-t és rámutatott annak a jogállam
mal össze nem egyeztethető rendelkezéseire (Vámbéry Rusztem: A 
rendjavaslat. Jogtudományi Közlöny, 1926.) Részletesen a korabe
li vitáról beszámol Végvári Réka: Hatályosabb védelem, in: Wiener 
A. Imre (szerk.): Viski Emlékkönyv, (Bp., 1994, 88-104. p.)

15 Vámbéry Rusztem: Büntetőjog, (Bp.. 1913., 48-56. p.)

16 Horváth Tibor: A büntetési elméletek fejlődésének vázlata, (Bp., 
1981,212. p.)

17 Horváth Tibor: Büntetőjog-tudomány a két világháború között, 
in: Állam és Jogtudományi Enciklopédia, (Bp., 1980, 577. p.)

18 Békés Imre: A büntetőjogi és a büntető eljárásjogi tudományszak, 
in: Az Állam -  és Jogtudományi Kar története. (Bp., 1966., 288. p.)

19 A dogmatikai szemlélet kiemelkedő képviselője Heller Erik: A 
magyar büntetőjog általános tanai, (Szeged, 1937).

20 A századforduló magyar büntetőjog tudományának a nemzetközi 
közéletben való szereplését mutatja, hogy a Franz Liszt által ala
pított Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület (Internationale Krimi- 
nalistische Vereinigung) 1899-ben Budapesten tartotta 8. világ- 
kongresszusát. A kongresszus kedvező alkalmat teremtett a hazai 
a jogirodalomban is vitatott egyes kérdések (pl. a bűncselekmé
nyek Csemegi-Kódex szerinti bűntett-vétség-kihágás hármas fel
osztása, az 1897-ben elfogadott első magyar büntetőeljárási tör
vény) legmagasabb szintű tudományos megvitatására. A kong
resszus budapesti megrendezése egyben a magyar büntetőjog tu
domány önállóságának elismerés is volt.

21 Ebben az időszakban született Schulteisz Emil: A bűncselekmény 
tana, (Debrecen, 1948.) c. munkája, amelynek dogmatikai kidol
gozottsága a mai napig példa értékű a magyar büntetőjogban.

22 Békés Imre: A büntetőjogi és a büntető eljárásjogi tudományszak, 
in: Az Állam -  és Jogtudományi Kar története. (Bp., 1966., 294. p.)

23 A társadalomra veszélyesség kritikai szempontú értékelése Wie
ner A. Imre: Elméleti alapok -  a büntető törvénykönyv általános 
része kodifikálásához. MTA Közlemények, 12. szám, (Bp.. 2000. 
51-58. p.)

24 Viski László: Szándékosság és társadalomra veszélyesség, (Bp.. 
1960).

25 Békés Imre: A jogállami büntetőjog bűncselekménytani alapjai, 
in: Margitén Éva-Kisfaludi András (szerk.): Nyugat-Európai ha
tások a magyar jogrendszer fejlődésében, (Bp., 1994, 10. p.)

26 A nemzetközi tudományos kapcsolatok 1957-ig a szocialista or
szágok professzorai közötti tapasztalatcsere, vagy tanulmányút 
keretében folytatott személyes megbeszélésekre korlátozódtak.

27 Bittó Márta: Centenáriumi Festschrift (1893-1993: A magyar 
büntető jogtudomány részvétele a nemzetközi tudóstársaságok- 
ban), in: Wiener A. Imre (szerk.): Viski Emlékkönyv, (Bp., 1994. 
36-43. p.)

28 Creifelds, Cári: Rechtswörtcrbuch, 12. kiadás, (München, 1994. 
960. p.)

29 Wiener A. Imre: Elméleti alapok -  a büntető törvénykönyv álta
lános része kodifikálásához, MTA Közlemények, 12. szám, (Bp.. 
2000, 9. p.)

30 Ligeti Katalin: Jogállami büntetőjog, in: Wiener A. Imre: Bünte- 
tendőség -  Büntethetőség, (Bp., 1997, 83-129. p.)

31 Györgyi Kálmán, Büntetőjogi Kodifikáció 2001/1.
32 A rendszerváltás óta eltelt évek szakirodalma gazdag gyűjtemé

nyes munkákban. Itt csak néhány mű példálózó megemlítésére 
van lehetőség: Erdei Árpád: Tények és kilátások. Tanulmányok 
Király Tibor tiszteletére, (Bp.. 1995); Tóth Károly (szerk.): Em
lékkönyv dr. Tokaji Géza c. egyetemi tanár születésének 70. év
fordulójára, (Szeged, 1996); Farkas Ákos-Görgényi Ilona-Lévai 
Miklós (szerk.): Ünnepi tanulmányok Horváth Tibor 70. születés
napjára. (Miskolc, 1997); Gellér Balázs (szerk.): Békés Imre ün
nepi kötet, (Bp.. 2000).

33 E célból a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2003. február 14- 
én Marxizmus és a szocializmus jogelmélete Magyarországon c. 
tudományos ülésszakot szervezett.

5 9


