
történeti síim le

a divatos zsákutcák elkerülésében, a reformok felké
szült elfogadásában, az oktrojált, kudarcra ítélt meg
oldások kikerülésében. Ebben jelentős szerepe van a 
Magyar Börtönügyi Társaságnak, annak történeti és 
más szekcióinak, a magyar jogtudománynak.

Olyan belső folyamatokra van szükség a börtön
ügyben is, amelyek Deák, Tauffer, Finkey -  és 
folytathatnám a neveket — szellemében európai 
színvonalon, a magyar sajátosságok szerint oldják 
meg a modernizáció elméleti és gyakorlati felada
tait.

Teljesen igaz, hogy most nincs más út, mint a 
börtönmodernizáció. Mezey Barna 2000-ben a 
Börtönügyi Szemlében írt cikke szerint a moder
nizáció útvonala kijelölt jogi és a technikai terüle
ten, az európai harmonizáció alapján. Ez feltétlen
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igaz. Megjegyzem, hogy egy modern börtön meg
teremtésének számos más feltétele is van: fejlődés 
kell az irányításban, a nevelés és szakképzés terü
letein, a személyi állomány különböző szintjei 
szereplők munkájában, a társadalmi közreműkö
désben, a fogvatartottakkal való differenciált fog
lalkozásban, az őrzés, fegyelmezés, nyilvántartás 
területén. A magyar jogtudomány, és a börtönnel 
kapcsolatos más tudományágak képesek érdemi 
partnerként közreműködni ebben a folyamatban, 
biztosítják a modernizáció személyi feltételeit.

Meggyőződésem, hogy a magyar büntetés-végre
hajtásban van egy olyan belső fejlődési szellemi ka
pacitás is, amely biztosíthatja a megalapozott euró
pai igényeknek és magyar követelményeknek 
megfelelő fejlődést.'2
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Szlemenics Pál 1783. január 22-én született Kecske
méten -  a korabeli fogalmazás szerinti -  cívis 
családban.1 Szíjgyártómester apja, József és édes

anyja, Ivitz Erzsébet nagy gondot fordítottak gyerme
kük iskoláztatására. Alap- és gimnáziumi tanulmányait 
a piaristák, szülővárosában működő iskolájában folytat
ta, az utolsó évet pedig a rend pesti intézményében fe
jezte be.

Ezt követően a váci egyházmegye papnövendékei 
közé lépett, ahol 1798-1800 között bölcsészetet és hit
tudományt tanult.

Szlemenics azonban nem érzett elhivatottságot az 
egyházi pályához, ezért a pesti egyetem jogi karán foly
tatta tanulmányait 1801-1804-ben. Itt nagy hatással 
volt rá a magánjog professzora, Kelemen Imre, de a jo
gi előadások mellett a bölcsészkaron is hallgatta a ma
gyar nyelvtudomány úttörőjét, Révai Miklóst. Tanul
mányai mellett gyakorlati ismeretek szerzése érdekében 
a pesti királyi táblán jegyzőként is tevékenykedett.

Az egyetemi évek alatt szerzett ismeretei megerősítet
ték elhatározását, amelyet professzorai is bátorítottak, 
hogy az oktatásban tevékenykedjen. így tanulmányai 
befejeztével a kassai királyi akadémia politika tanszéké
re pályázott. Ennek sikertelensége után gróf Esterházy

JOGTÖRTÉNETI
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Nánási László:

Szlemenics Pál élete 
és munkássága

Ferenc Moson vármegyei főispán titkára és fiainak okta
tója lett. A család alapvetően Bécsben tartózkodott, így 
Szlemenicsnek módja volt arra, hogy itt is joggyakorla
tot folytasson egy udvari ügyvivő oldalán.

Szlemenics életének alapvető változására 1809 no
vemberében került sor, amikor pályázata alapján kine
vezést nyert a pozsonyi királyi akadémia hazai magán
jogi és büntetőjogi tanszékére rendes tanárnak. Ekkor 
indult el azon a több évtizedes oktatói, tudományos pá
lyán, amelyen a korszak meghatározó jelentőségű jog
tudósává vált.
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*

Szlemenics életútja a magyar történelemben alapvető 
változásokat hozó időszakban, a nemzeti ébredés és a re
form korában -  amelynek alapvető eszköze és célja a ma
gyar nyelvért folyó harc volt -  alakult és bontakozott ki.

A II. József-i uralommal szembeni nemesi ellenállás 
következményeként, az uralkodó halála utáni 
1790-1791. évi országgyűlésen került sor a rendi alkot
mányosság helyreállítására. A nemzetté válás útján az 
ekkor hozott XVI. törvénycikk kimondta, hogy nyilvános 
ügyek intézésére idegen nyelv ne használtassák, a ma
gyar nyelvre pedig külön súlyt kell fektetni az oktatás
ban. Az 1792:VII. törvénycikk azt is megállapította, 
hogy bizonyos idő elteltével csak olyanok nyerhetnek 
majd közhivatalt, akik a hazai nyelv ismeretét igazolni 
tudják. Az 1805:IV. törvénycikk szerint az országgyűlé
sen a latin mellett a magyar nyelv is használható, a tör
vényhatóságok a magasabb szervekkel való érintkezés
ben és törvénykezésükben pedig alkalmazhatják azt.2

Ezeknek a törvényi előírásoknak a gyakorlatba való 
átmenetele azonban hosszabb időt vett igénybe. Hatá- 
lyosulásuk függött az udvar és a rendek erőviszonyától, 
illetve attól a gyakorlati korláttól, hogy „perlekedésünk 
és jogszolgáltatásunk addig s azon időben csak latin 
nyelven tanult és ismert elvont jogi formában és mű
nyelvezeten alapulván: a művelt klasszikus latin jogi 
műnyelvet a mi (általánosan nem is ismert) különben is 
csekély szókészletű nemzeti műnyelvünkkel helyettesí
teni már nem is oly egyszerű és könnyű feladat vaia.” 3

A XVIII-XIX. század fordulóján kialakuló magyar 
jogtudomány eseti kivételektől eltekintve csak latin 
nyelvű előzményekre tekinthetett vissza.4 Az ekkori jog
tudósok számára (pl. Kelemen Imre, Markovics Mátyás, 
Kövy Sándor, Vuchetich Mátyás) magától értetődő volt, 
hogy előadásaikat latinul tartsák és e nyelven írják mű
veiket. A hazai jogtudományt ebben az időszakban még 
csak a rendi Magyarország jogának magyarázata foglal
koztatta, és csak a reformkorban bukkant fel a jogrend
szer megújításának szükségessége.

Ezek voltak azok a keretek, amelyek között a fiatal 
oktató pályáját elkezdte.

*

Szlemenics elnyervén állását, előbb saját képzettségét 
tette teljessé: a megszabott vizsgák és szigorlatok után 
1810-ben hites ügyvéd lett, majd 1811 -ben a pesti egye
tem doktorrá avatta.

Az akadémiai jogi oktatás -  amelynek részese lett -  
ekkor két tanévet ölelt fel. Az alapvető tantárgy a hazai 
magánjog volt, emellett tanultak még a hallgatók törté
nelmet, politikai és kamarai tudományokat (ez igazga
tási és pénzügyi ismereteket jelentett), büntetőjogot, 
„tiszti írásmódot.”5 A pozsonyi akadémián a magyar 
magánjog és büntetőjog egy tanszéket alkotott.

Ebben az időben mostohák voltak az oktatás és a tu
domány művelésének feltételei: nem léteztek tanköny- 

_vek, és ahogy Szlemenics egy későbbi műve elősza

vában írta, „a pozsoni akadémiának, amelyben működ
ni életem feladata lön, sem czélomra szolgálható 
könyvtára, sem kéziratgyűjteménye nem lévén,” így 
nagy nehézségekkel kellett megküzdenie.6

Szlemenics nagy lendülettel vetette magát az oktatás
ba és a tudomány művelésébe. Első -  latin és magyar 
nyelvű -  írásaival bekapcsolódott volt professzora, Ke
lemen Imre és a korszak másik kiemelkedő tudósa, a sá
rospataki református akadémia jogtanára, Kövy Sándor 
közötti vitába, hajdani oktatója mellett foglalva állást. 
Ezek az írásai részint önálló könyvként láttak napvilá
got, részint pedig az 1817-ben megindult első magyar 
nyelvű tudományos folyóiratban, a Tudományos Gyűj
teményben jelentek meg.7 (Érdekesség, és egyben Szle
menics felkészültségének bizonyítéka, hogy ekkoriban 
egy nyelvtani munkát is kiadott: 1816-ban jelent meg 
Bécsben német nyelvűek számára „Farkas János ma
gyar nyelv grammatikájának” általa átdolgozott és 
bővített kilencedik kiadása). Ezt a vitát (és benne Szle
menics írásait) a későbbiekben a század második felé
nek nagytekintélyű jogásza, Pauler Tivadar úgy értékel
te, hogy „nem tartozott tudományos tekintetben a med
dők közé, mert több nevezetes tárgyaira hazai magánjo
gunknak világosságot derített.”8

Szlemenics műveinek nagy jelentőségű csoportját azok 
az írásai jelentik, amelyekkel az oktatás nagy hiányossá
gán, a megfelelő tankönyvek hiányán próbált segíteni. 
Először 1817-ben adta ki az „Elementa juris criminalis 
hungarici” (A magyar büntetőjog elemei), illetve 1819- 
ben az „Elementa juris hungarici civilis privati” (A ma
gyar polgári magánjog elemei) című munkáit. Mint ma
gánjogi műve előszavában írta, az oktatás során tapasz
talta, hogy hallgatói egy része nem volt képes nyomon 
követni, jegyzetelni előadásait, ezért a tanulásra fordítan
dó idejük rovására kénytelenek azt másoktól lemásolni, 
vagy nagy költséggel saját részükre leíratni. A joghallga
tó ifjúság ilyen gondjainak kiküszöbölésére, felkészülé
sük elősegítésére készítette el tankönyvét.9

Szlemenics büntetőjogi munkája pedig több évtize
des szünet után megjelenve hatalmas űrt pótolt, mivel 
Bodó Mátyás 1751-ben kiadott „Jurisprudentia Crimi- 
nalis”-a (Büntető jogtudomány) óta semmilyen bün
tetőjoggal foglalkozó tudományos könyv nem jelent 
meg. Finkey Ferenc értékelése szerint az „Elementa fő 
érdeme a büntetőjog -  anyagi és alaki jog együtt -  egész 
anyagának ügyes elrendezésében, rövid, világos össze
foglalásában áll.”10

Szlemenics munkáit érdeklődéssel fogadta kora. Ma
gánjogi művének korabeli méltatása szerint „a Szerző 
fontos rövidséggel s kimerítve adja elő a hőnyi törvény 
egész tudomány alkatját... Világos voltot szerez munká
jának, s azt olly könnyen érthetővé tette, hogy akárki is, a 
ki a törvény tudományának alkat-esméreteit megtanulni 
kívánná, ezt minden útmutatás nélkül is haszonnal, és bi
zonyosan kívánt előremenetellel forgathatja.”11 Szlemen
ics Pál műveivel országos ismeretséget nyert, így 1819-



ben megpályázta a pesti egyetemen a Kelemen Imre 
nyugállományba vonulásával megürült katedrát, de nem 
járt sikettel. 1827-ben még egyszer pályázott a pesti pro- 
fesszorságra, amelyet minden egyetemi és kormányzati 
szerv támogatott, de az uralkodó mégsem nevezte ki. 
Nem szegte kedvét a sikertelenség, nagy vállalkozásba 
fogott, magánjogi nézeteinek magyar nyelven való kiadá
sába. Műve megírására az késztette (mint írta), hogy „a 
Magyar Hazának már több országgyűlésen kinyilatkozta
tott óhajtása lévén, hogy anyanyelvűnk a felsőbb tudomá
nyoknak előadására is alkalmaztassák, és így a tudomá
nyok lassanként mintegy meghonosodván, nyelvünknek 
megtanulását hazánkfiainál szükségessé tegyék. ...a 
Munka deák könyvemnek nem puszta fordítása, hanem 
annak még tökéletesebb logikai rendbe szedett és Törvé
nyünk szövevényesebb tárgyainak újabb felvilágosíttatá- 
saikkal tsak nem kétszeresen megbővített új kiadása.”12 A 
„Közönséges törvényszéki polgári magyar törvény” című 
négy kötetes, majd 1500 oldalas mű 1823-ban jelent meg 
Pozsonyban, és hatalmas sikert hozott szerzőjének.

A korabeli kritika a legelismerőbben méltatta a művet. 
Eszerint „szép diadalt nyere ismét e jelen Munka által 
honni nyelvünk, ...szinte minden lap nyelvünk új meg új 
nevezetességével esmértetvén meg a figyelmetes olva
sót, annak számos oldalú tökélletességeit új fényben ra- 
gyogtatja a törvénytudomány tekintetéből.” A korábbi 
latin nyelvű munkához képest „sokkal bővebben világo- 
síttattak, s kimerítőbben fejtegettettek a tárgyak... Min- 
den ala_Ptételeket' egész a legfinomabb elágazásokig 
kimerítő érthetőséggel magyarázván, ...némelly tseké" 
lyebb állítások pontos fejtegetésével, mintegy 
előkészítvén a legfontosabb tárgyak s kérdések megfejté
sét is, előadása olly világos és kedveltető, hogy bizonyo
san teljes megelégedéssel fogja azt mindenki olvasni.”13

A szerző munkájáért 1824-ben megkapta a kor leg
rangosabb tudományos elismerését, a Marczibányi ala
pítvány dijat is.

A bíráló bizottság jelentése szerint a „jeles munka a 
magyar törvényt egész kiterjedésében, egy helyes sys- 
temába foglalva, kimerítve és érthetőleg, tiszta és köny- 
nyű magyarsággal adja elő úgy, hogy ebből a törvény
tudó isméreteit bővítheti, és a járatlan is magának min
den tekintetben világosítást szerezhet.”14

Szlemenics könyvei olyan ismertségre és elismert
ségre tettek szert, hogy az azok iránti kereslet miatt 
több alkalommal is kiadásra kerültek. A büntetőjogi 
munkája 1827-ben, részben átdolgozva 1833-ban, latin 
magánjogi műve pedig -  a magyar nyelvű alapján át
dolgozva -  1829-ben és 1837-ben jelent meg ismét.

*

Tudományos munkásságának elismerését jelentette, 
hogy a többéves előkészületek után megalakult Magyar 
Tudós Társaság (Akadémia) igazgatósága 1830. no
vember 17-én tartott ülésén az első 23 tag egyikének vá
lasztotta, a kor olyan jelesei mellett, mint Kazinczy Fe
renc, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály.

A választás feltétele az volt, hogy „rendes taggá

______  Jog
történeti szemle *  J

ollyan lehessen, kitől ismeretes tudománya, s különö
sen magyar nyelven már ki is adott érdemes munkája 
mellett ezutánra is korához és tüzéhez képest folyvást 
buzgó munkálkodást várhatni.”15 Mint a törvénytudo
mányi osztály első tagja, aktívan részt vett a Társaság 
munkájában, közreműködve az Évkönyvek kiadásában, 
a tudományos pályázatok elbírálásában.

A következő években sorra jelentek meg kisebb-na- 
gyobb terjedelmű írásai a kibontakozó magyar tudomá
nyos sajtóban: a Tudós Társaság Évkönyveiben, a Tu
dománytárban, Athenaeumban, Figyelmezőben.16

Szlemenics az 1830-1840-es években megjelent írá
saival -  amelyek köz- és magánjogi, büntetőjogi, jog- 
történeti kérdéseket érintettek -  a monográfia irodalom 
első művelői (pi.Fabriczy Sámuel, Sztrókay Antal) kö
zé tartozott hazánkban.

E műveit érintő hitvallását úgy fogalmazta meg, 
hogy „eddig közre bocsájtott kisebb s nagyobb munká
imat soha sértő szándék nem undokítá: úgy ezen érteke
zésemre is egyedül azon közjóra czélzó tiszta óhajtás 
határozott, hogy az illetén, polgári alkotmányunkra 
nézve igen érdekes tárgyak minden részrőli meghányás 
és közre munkálás által kelletök szerint felvilágosíttat- 
ván, vélemény és valószínű helyébe, a hol csak lehetsé
ges, tudomány és bizonyosság lépjen”.17

*

Szlemenics munkáival a történeti-jogi irányzat 
képviselőjeként lépett fel, írásaiban a létező vagy már 
kiveszett jogintézmény múltját kutatva fel.

E munkák azonban nem tekinthetők kizárólag jog- 
történeti műveknek, mivel rendi jogunk több évszáza
dos jogszabályok és szokások alapján működött, így 
ezek múltjának feltárása egyben a hatályos jog magya
rázatát is jelentette.

A jogtörténet jelentőségét illetően pályája kezdetétől 
vallotta, hogy „figyelemre méltó annak hasznossága a 
jogtudományban, ... mert nemcsak a törvények kelet
kezését, sorsát, változásait, és a körülményeket, ame
lyekben alkották azokat, ismerjük meg ..., de sem a tör
vények rendszerét, sem azok igazi értelmét igen gyak
ran feltárni, sem. hogy vájjon hatályban vannak-e” e 
nélkül nem lehet.18

Szlemenics ezen írásaiban nemcsak a Corpus Jurisra, 
Werbőczyre támaszkodott, hanem felhasználta a kora
beli forráskutatások eredményeit, így Fejér György óri
ási, 43 kötetes oklevélgyűjteményét (Codex diplomati- 
cus Hungáriáé), valamint Kovachich Márton és József 
hasonló összeállításait is.

1837-ben adta ki a Tudós Társaság Szlemenics 
úttörő művét, a „Fenyítő törvényszéki magyar törvény” 
címmel, amely a szerző korábbi latin nyelvű munkájá
nak átdolgozásaként, az első magyar nyelvű büntetőjo
gi tudományos könyvként jelent meg.

A szerzőt előszava szerint műve megírására az kész
tette, hogy „a fenyítő igazság kiszolgáltatásában sok 
olyan tárgy fordul elő, melly nemzetünk írott törvénye
iben elintézve nem lévén, fenyítő bíránknak szabad ön-__
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kényére van hagyva. Ezen helyheztetése, ha polgártár
sainak szabadságát lábbal tapodni nem akarja, szüksé
gessé teszi neki a fenyítő törvény természetes talpigaz
ságainak pontos isméretét.”

A mű valósággal berobbant a korabeli jogéletbe, hi
szen teljes hiányt pótolt az oktatásban és a jogalkalma
zásban. A Tudós Társaság hatodik közgyűlése dicséret
ben részesítette a könyvet, amiről a korabeli kritika is 
véleményt adott.19

A kor jelentős jogásza, Fabriczy Sámuel szerint a 
munka „minden dicséreten felül van. A tagok logicai és 
részarányos elrendezése, az azt végig átlehellő humani
tás szelleme, és írásmód kristálytiszta, a tudomány ko
moly méltóságát kellemmel párosító világossága a leg
jelesebb tudományos munkák sorába helyezik.”20

Szlemenicsnek addigi oktatói és tudományos érde
meiért a király 1838-ban nemességet adományozott.

*

Az idősödő jogtanár nem pihent babérjain, hanem be
kapcsolódott a Tudós Társaság nagy vállalkozásába, a 
„Törvénytudományi műszótár” létrehozásába.

Ez a munka váltotta valóra azokat az elképzeléseket, 
hogy az addigi latin, esetenként német kifejezéseket a 
jogtudomány minden területén a magyar nyelvű 
megfelelő váltsa fel.

Az első kiadásban. 1843-ban, a második, bővített ki
adásban, 1847-ben napvilágot látott mű a korábbi kiad
ványok szintézise, amelyet a kor kiváló szakértőinek 
(Szlemenics, Sztrókay, Zádor /Stettner/ György, Fogarasi 
János, Szász Károly. Kölcsey) munkálkodása hozott létre.

A mű a meglévő összes jogi kifejezést a szinonimák 
egész készletével tárta elő anélkül, hogy bármelyiket is 
ajánlotta volna. így a szakszavaknak ez a gazdag tárhá
za korlátozta a további felesleges szóalkotásokat.21

A kiadvány gyakorlati jelentőségét az adta, hogy az 
1844:11. törvénycikk az ország igazgatásában, az igaz
ságszolgáltatásban, az oktatásban kötelezővé tette a ma
gyar nyelvet, amely már képes volt az egyes szakterüle
tek igényeinek megfelelni.

Szlemenics a nyelv haladásának és a reformkor or
szággyűlésein hozott újabb törvényeknek megfelelően 
átdolgozta korábbi tankönyveit: magánjogi műve 1845- 
ben jelent meg „Polgári magyar törvény” címmel, bün
tetőjogi munkája pedig 1847-ben került ismét kiadásra.

Szlemenics nem vett részt a kor nagy jogalkotási kí
sérletében, az 1843-1844-es országgyűlésen tárgyalt 
büntetőjogi javaslatok kimunkálásában, de szükséges
nek tartotta a kodifikációt.

Mint 1847-ben átdolgozva kiadott büntetőjogi köny
vében írta, „szükséges lenne, hogy a törvényhozó min
den bűntettnek képzetét és körét pontosan körülírná, és 
büntetését mindenkép meghatározná, s mik kívántassa- 
nak meg a törvénybeli rendszerű büntetésbeni elma
rasztalásra, a bűntettnek mind tökéletességére, mind be
bizonyítására nézve? és mik, és milly feltételek alatt te
gyenek teljes bebizonyítást? világosan s határozottan

__kijelelné, s fenyítő törvényeit időszakonként gondosan
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átvizsgálná, és a körülmények változásai szerint rajtuk 
a szükséges változtatásokat megtenni el ne mulasztaná. 
Mind ezek a fenyítő nyomozásnak és befogatásnak 
igazságos és czélszerű elrendezésével együtt elenged
hetetlenül szükségesek lennének egyszersmind a haza
polgárok személyes és illetőleg vagyonbeli bátorságá
nak bírói kény- és hatalommali visszaélés elleni hatá
lyos ótalmazására s biztosításra is.”22

*

Szlemenics érdeklődése az 1840-es években már 
alapvetően a jogtörténetre irányult. Ekkor írt műveiben 
feldolgozta a magyar törvények történetét a kezdetektől 
egészen saját koráig. Ezen írásaiban bel- és külföldi tör
ténetírók, Fejér és a Kovachichok oklevélgyűjteménye
inek jogi vonatkozású adatai alapján, felsorolásszerűen 
adta meg a törvényeket, kitekintve arra, hogy az egyes 
rendelkezéseknek milyen jelentőségük volt akkoriban, 
mint valamilyen meglévő jog forrásának.23

Az idős professzor 1850-ben, a jogakadémiák abszolu
tizmuskori újjászervezése során nyugállományba vonult. 
Nyugdíjas éveiben a klasszikus latin költészet fordításával 
foglalkozott egészen haláláig, 1856. december 26-ig.

Pozsonyban temették el, ahol tisztelői 1885-ben már
ványtáblával jelölték meg egykori lakóházát.

*

Szlemenics Pál életművét csak saját korában lehet értel
mezni, a rendi magyar jog tudományának keretei között.

írásai szervesen tapadtak korának jogához, a magyar 
nemesi alkotmányosság bástyájához. A radikális újítás 
igénye általában nem merült fel ezekben az írásokban. 
A reformkori országgyűlések munkájának eredményeit 
viszont bizakodva fogadta.24

Művei a magyar magánjog és büntetőjog kérdéseivel 
foglalkoztak, amelyeket átszőtt történetiséggel, illetve 
közjogi ismeretekkel.

A munkásságának nagy részét kitevő magánjogi mű
vei kezdetben professzora, Kelemen Imre hatása alatt 
állottak, de ettől később eltávolodott: 1823-ban megje
lent könyve előszavában írta: tőle „mint a Munkának fő 
felosztására, mint az egyes fő részek tárgyaiknak 
rendbeszedésökre nézve többnyire eltávoztam.”

Művét a modern magyar magánjogtudomány óriása, 
Szladits Károly úgy értékelte, hogy Szlemenics főleg a 
meghatározások pontosságára törekedett, és az addigi 
munkáknál fokozottabban tartotta szem előtt a rendsze
rezés szempontjait. A magánjogot hazánkban először ő 
osztotta az addig megszokott hármas tagolás (szemé
lyek, dolgok, eljárás) helyett négyre: a dologi jogot tar
talmazó részből kiemelte a „köteleztetést szülő tette
ket,” vagyis a kötelmi jogot.25

A négy kötetes mű felépítése és gondolatmenete na
gyon szemléletes. Az I—III. kötet tartalmazza az anyagi jo
got, amelynek kifejtését a szerző a „Törvénynek Elöljáró 
Esméreteivel kezdi. Ebben kifejtette és magyarázta a ma
gyar rendi jog jogforrási rendszerét, értelmezési eszközeit.



A jogforrások élén a király és az ország rendjeinek 
megegyezésén alapuló „országos írott törvények” álla
nak, amelyek kapcsán a szerző által támasztott követel
mények ma is irányadóak lehetnek. Eszerint a törvény 
legyen igazságos, tisztességes, teljesíthető, szükséges, 
alkalmas a társadalom javának előmozdítására, meg
egyezzen a „Hazának Polgári Alkotmányával,” érthető 
és világos, mert „mit nem értünk, lehetetlen azt megtar
tanunk. Azonkívül a homályos Törvény hol magyarázá
sokra és törvénycsavarásra is ád alkalmatosságot.”26

A mű ezt követően részletesen foglalkozik az egyes 
jogintézményekkel, a IV. kötet pedig az igényérvénye
sítés módjával, a peres eljárással.

Szlemenics újításának, a kötelmek rendszerbeli elkü
lönítésének okát azzal magyarázta, hogy a dolog a 
személytől különböző és létező valóság, míg ezzel 
szemben a tett a személytől elkülönülve nem létezhet, 
az az ember lelki és testi tehetségétől függ.

Megfogalmazása szerint a kötelmek eredetüket te
kintve kétfélék: a felek kölcsönös akaratától függő 
megegyezésen alapulók, vagyis szerződések (conven- 
tio), illetve egyoldalú, jogellenes aktusból származók, 
vagyis kárt okozók (delictum).27

Érdemes felidézni nála a szerződés (ezt a szót csak az 
1845-ös kiadásban használta) fogalmát, amelyen 
érződik a nyelv nehézkessége, de tartalmilag érthető.

Eszerint „egyezésen vagy kötésen (Contractus, Con- 
ventio, Pactum) egy személynek másik által elfogadott 
ígérete értetődik..., mert, hogy valamelly önként felvett 
köteleztetés, mellyet az Egyezésnek szülni kell, értetőd
jék, kettő szükséges. Először, hogy az egyik Félnek 
akaratja légyen a másiknak valamit adni, vagy annak ja
vára tenni, vagy nem tenni, mire egyébként nem köte- 
leztetett volna, a mit ígéretnek hívunk. Másodszor pe
dig, hogy viszont a másik félnek akaratja légyen az 
ígéretből reája nézve szülendő Just általvenni, a mit 
ígéretelfogadásnak nevezünk.”28

Szlemenics a kötelmi különös részben („Egyezésekről 
egyenként") 12 szerződésfajtát nevesített: adásvevés (en
nek különös neme az örökvallás, mint a nemesi tulajdon
jog megszerzésének fajtája), zálogvallás (ingatlan ha- 
szonkölcsöne), érdemjutalmazó vallás (ingatlan adomá
nyozása), csere, peregyezség, ajándékozás, bérlet, köl
csön, megbízás, jószágőrzés (letét), hitelezés, 
„Mesterműv vagy Kalmárportéka hitelbe adása vevése” 
(halasztott Fizetés). Ezeken túl bármely egyéb szerződést 
elképzelhetőnek tartott („neveden Egyezések”).

A főkötelmek mellett megkülönböztette a „mellék
egyezéseket," mint a zálogot, „a tartozásért való jószágle
kötést” (tulajdonképpen jelzálogjog) és a kezességet.29

Szlemenics 1838-ban külön tanulmányt is megjelen
tetett a magánjog egyik alapintézményéről, a semmi
ségről és megtámadhatóságról „A félretétethető s 
megerőtleníthető törvényeink szerint” címmel, amely
ben az akarat érvényességének kérdéseivel foglalko
zott: nincs joghatálya pl. az „eszelősök,” „törvénytelen 
korúak," kényszer, erőszak alatt állók, tévedésben 
lévők cselekedeteinek.30

Az egyes anyagi és eljárási jogi kérdésekben Szle

menics tanításai akár még mai is megszívelhetőek. így 
a tulajdonjog legfőbb tartalmának, annak mindenki ál
tali sérthetetlenségét látta („a Polgári Társaságnak 
egyik fő tzélja lévén a tulajdonról való bátorság”), 
amely csak kivételesen, nyomós okból, a törvényhozó 
hatalom által korlátozható vagy vonható el.31

Szlemenicsnek kifejezetten közjogi művei nincse
nek, de több írása részeként foglalkozott ilyen kérdé
sekkel is: az előbb idézett művében pl. érintette az al
kotmány jelentőségét, mivel ez „Hazánknak védelmező 
paizsa s boldogságának kútfeje, nem ellenkezhetik, sőt 
leginkább megegyez véle az a hatalom, melly nélkül a 
Hazától a veszélyt elhárítani nem lehet.”

Az igények érvényesítésének jogos eszköze a per, 
amelynek megindításához szükséges keresetlevél kellé
keit illetően határozott szerkezetet írt elő.

Eszerint a keresetlevél részei: 
a tény elbeszélése, amelynek
- a/  kimerítőnek, vagyis minden lényeges körülményt 
feltüntetőnek,
- b/  rövidnek, minden szószaporítástól mentesnek,
- c/ rendezettnek, vagyis a tényt és a következményét 
világos rendben előadottnak,
- d/  tiszta, világos nyelven fogalmazottnak kell lennie. 
Ezt követi a jogalap megjelölése, a követelés talpkövé
ül szolgáló törvény felhívása és végül kérelem a bíró
sághoz, hogy
- a/ az alperest idézze meg,
- b/ a felperes követelésében marasztalja el,
- c/ gondoskodjon az ítélet végrehajtásáról.32

*

Szlemenics büntetőjogi munkája, a „Fenyítő törvény- 
széki magyar törvény,” illetve ennek latin nyelvű előd
je is újdonságként hatott a korban, mivel a három 
részből álló mű elejére helyezte a XVIII. századi 
előzményekkel szemben az anyagi jogot, amelyet két 
részre osztott, a mai értelemben vett általános és külö
nös részre („a gonosztettekről és büntetéseikről általá
nosan,” illetve „egyenként”).

A mű bevezetőjében a „fenyítő törvény előjáró 
isméreteit” taglalja. Ennek során a büntetőjog célját ket
tősen jelölte meg a szerző: közvetlenül „a törvény félel
me zabolán tartsa az emberi vakmerőséget, és azokra 
nézve igazság szolgáltassák, kik gonosztettekre vete
medtek. Végczélja pedig az, hogy mind a polgári társa
ság közös, mind az egyes hazapolgárok magányos iga
zainak bátorsága fenntartassék.” Ennek érdekében a 
büntetéseknek „ollyanoknak kell lenniök, mellyek mind 
minéműségükre, mind nagyságokra nézve hathatós ösz
tönül szolgáljanak a gonosztett elkerülésére.”

Az eljárással szembeni kívánalom, hogy „egy részről 
ugyan a gonosztett mennél előbb bizonyosan felfedez
tessék, és érdemlett büntetését vegye, más részről pedig 
az ártatlanság annak oltalmával napfényre jöhetvén 
minden veszélytől ment legyen.”33

Szlemenics a bűncselekményt illetően az indetermi
nizmus elvét vallotta, eszerint a „gonosztetten” (1847-__
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történeti snm l«

ben már bűntettnek nevezte) „minden ollyan lelkünk 
szabadságától függő tett vagy elmulasztás értetődik, 
melly valamelly büntetést szabó polgári törvényrende
léssel ellenkezik.”34

A bűncselekményhez fűződő tudattartalmat „álnokság
ra” (szándékosság) és „vétkességre” (gondatlanság) osz
totta, az elkövetőket pedig több kategóriára: „a gonosztett 
szerzőjére, közös szerzőjére” (tettes, társtettes) és a bűntár
sakra. Utóbbiak hozzájárulhattak az elkövetéshez a „tett- 
előtt, tettalatt” (bűnsegéd), illetve utána, de ők akkor már 
„egy különös gonosztettet követnek el” (bűnpártolás).

Szlemenics ismerte a büntethetőséget kizáró okokat 
is, pl. nem lehet büntetni a csecsemőket, bolondokat, 
erőszak, fenyegetés alatti elkövetőket, a hozzátartozó
kat (mint az a középkorban gyakori volt).

A büntetéstanban a szerző a szankciót a célnak rendelte 
alá, azon olyan „érzéki rossz” okozását értve, amely révén 
„hazánk polgárai a gonosztettektől általánosan visszatartas
sanak, és a mennyire akaratjokat jóra fordítani nem lehetne, 
nekik a gonosztétel lehetetlenné tétessék.”35 

Szlemenics, mint a történetiségen nyugvó rendi jog 
rendszerbe foglalója, könyvében még szerepeltette az 
elmúlt évszázadokban törvényesített, de korában már 
nem alkalmazott rettenetes büntetésmódokat, pl. a kín
zó halálbüntetés, a testcsonkítás, sanyargatás különböző 
fajtáit, azzal a megjegyzéssel, hogy ezek „csinosodott 
nemzeteknél már egészen megszűntek.” A szerző a kü
lönös részi felosztása élére a „polgári társaságot 
közvetetlen sértő,” mai kifejezéssel az állam elleni és a 
hivatali bűncselekményeket tette, majd ezt követően ér
tekezett a vallás elleni tettekről. Ezután az élet, testi ép
ség elleni cselekmények taglalása következett. Az ölés 
kapcsán fejtette ki a „bűntelen önvédelem igazságát” 
(jogos védelem), amelyet más, pl. vagyon, szemérem 
elleni támadások esetén is jogosnak tartott.

E fejezetet követte a vagyon, majd a szemérem elle
ni bűncselekmények kifejtése.

Az eljárási részben -  mint korának képviselője -  ter
mészetesnek tartotta a nemesek és a nemtelenek közöt
ti megkülönböztetést. Művének ebben a részében rész
letesen értekezett az abban az időben szokásos eljárás 
menetéről, benne a bizonyításról, a fogságról, ítéletről, 
jogorvoslatról, a végrehajtásról. Néhány eljárási intéz
mény -  pl. a „házkifürkészés” névvel említett házkuta
tás célja, módja, a vádirat szerkesztése -  kapcsán tett 
megállapításai ma is olyan példaszerűek, hogy a leg
újabban megjelent büntetőeljárásjogi olvasókönyv is 
felhozza azokat.36

Pauler Tivadar értékelése szerint Szlemenics „ha a 
büntetőjogban nem használta is fel a külföldi irodalom 
minden segédeszközeit, ha itt—ott hiányzik is a fogal-

J  egy zetek — ---------------------------------------------------
1 Az életrajzi adatok forrásai: A Kecskeméti R. k. Főplébánia 1783. 

évi keresztelési anyakönyve, a Kecskeméti Piarista Gimnázium 
„Catalogi Scholasticae Juventutis... 1793-1797. évi bejegyzései; 
Újabbkori ismeretek tára 6. kötet (Pest, 1855. 305-306. pp.); 
Ferenczy Jakab-Danielik József: Magyar írók—Életrajz gyűjte
mény (Pest, 1856. 560-563. pp.); Pauler Tivadar: Adalékok a ha
zai jogtudomány történetéhez (Budapest, 1878. 134-157. pp.);

mák élessége ..., érdemeit kétségbe vonni vagy kicsiny
leni ki sem fogja, ki a jól szerkesztett tan- és kézi köny
vek gyakorlati hasznát ismeri.”37

Szlemenics büntetőjogi műve annyira hiánypótló 
volt, hogy még a halála után is három ízben kiadták 
(1862, 1866, 1872) Ökröss Bálint szerkesztésében és át
dolgozásában.

Finkey megállapítása szerint: „Szlemenics büntetőjo
gi kézikönyve így több mint ötven éven át szerepelt a 
könyvpiacon, s rövidségénél..., és egyszerű, világos 
nyelvezeténél fogva legkedveltebb tankönyv gyanánt 
forgott az egyetemi és jogakadémiai ifjúság kezében.”38 

A hosszú ideig használt tankönyv így jogásznemze
dékek egész sorának büntetőjogi gondolkodását hatá
rozta meg, és Pauler szerint „nem csekély hatással volt 
a törvényszéki gyakorlat kifejlésére.”

Szlemenics művének közvetlen hatása volt az első ma
gyar nyelvű büntető törvény tervezetére, Gál László 
1839-ben készült erdélyi Javallatára” is, amelyhez a 
szerző a mottót a pozsonyi professzor könyvéből vette.39

*

Szlemenics egész életét őszinte odaadással a jogi okta
tás ügyének szentelte. Műveiben az elméleten túl a gya
korlati ismereteknek is teret adott, hiszen tankönyvei
ben iratminták is szerepeltek, magánjogi munkái végén 
pedig több tucatnyi gyakorló példát hozott fel.

Tanítványaival -  talán már a szeminárium 
előképeként -  vitaköröket szervezett, ahol a jurátusok
nak módjuk volt nézeteik kifejtésére.40

A gyakorlati oktatáshoz tartozott, hogy Szlemenics a 
„tiszti írásmódot” is tanította, vagyis a jogalkalmazás
hoz nélkülönözhetetlen fogalmazási, iratszerkesztési is
mereteket is átadta hallgatóinak.

Tanítványai szerették, amelynek különböző fórumo
kon hangot is adtak, mint ahogy ő is szerette diákjait, 
amelyet egy versében ki is fejezett.41

Több mint negyven évi munka után nyugalomba vo
nulva, az 1810-1850 közötti években volt minden tanít
ványának nevét betűrendbe foglalta: eszerint 2970 fő 
tanulta tőle a magyar jogot.

*

A Szlemenics Pálra történt visszaemlékezést a legmél
tóbban Pauler Tivadar 1858-ban tartott akadémiai em
lékbeszédének zárósoraival lehet befejezni: „a munkás 
író, jeles tanító és buzgó honpolgár nevét tisztelve em
lítjük, úgy hason érzelemmel őrzi majdan meg azt a 
késő maradék, míg a magyar kegyelettel emlékezik ha
zája ősi jogintézményei múltjáról.”42 * 2 3

Pisztory Mór: Emlékbeszéd Szlemenics Pál felett (Pozsony 1885. 
1-15. pp.); Eckhart Ferenc: A Jog- és Államtudományi Kar törté
nete 1676-1935 (Budapest, 1936. 271,286. p.).

2 A jogszabályok forrásai: Corpus Juris Hungarici CD, 
KJK-Kerszöv 2000. január I.

3 Bakos Gábor: A magyar jogi műnyelv kérdéséhez (Budapest. 
1880. 11-12. pp.)

4 4



4 Az első ismert kiadvány Weres Balázs Magyar decretuma 1565- 
böi (Debrecen), amelyet követett Werbőczy István Hár
maskönyvének néhány magyar nyelvű kiadása (pl. Kolozsvár 
1571, Lőcse 1673. Kalocsa 1773); Kitonich János Directio 
Metodica-jának fordítása Kászoni Jánostól „Rövid Istazsatás.... 
Törvény Folyásiról ..." címmel (Gyulafehérvár 16477 Lőcse 
1651); Ezt követően csak a XVIII. század végén jelent meg né
hány magyar nyelvű jogi könyv: pl.Cházár András: Törvény rend, 
mely Magyar és ahhoz tartozó országok törvény és ítélő székeinek 
szabatott (Kassa 1789); Dienes Sámuel: Martini Ter
mészettörvényéről való állításainak magyarázatja (Bécs 1799); 
Nánási Benjámin:Testamentom a magyarországi törvények sze
rint (Pest 1798): Kövy Sándor: A magyar törvénynek rövid sum
mája -  a gyermekek számára (Pozsony 1798).

5 A magyar királyi jogakadémiák és joglyceumok története (Pest,
1873).

6 Magyar törvények történetirala (Pozsony, 1845. 2. p.); A pesti 
? egyetemen sem volt jobb a helyzet, Id. Eckhart: i. m. 326. p.
7 Három latin nyelvű könyvecske jelent meg Szlemenicstől Kele

men védelmében 1817-1820 között, továbbá a Tudományos 
Gyűjteményben (továbbiakban: Tud. Gy.): A magyar törvény 
némelly tárgyairól való észrevételek ( 1817/V..3-19. pp.). Kele
men Imre magyar törvényről írt munkájának vizsgáltatásairól 
(1818/1. 59-67. pp.). Igazítások, rövid felelet a magyar törvény 
némelly tárgyairól való észrevételekre (1818/11. 140-142 pn )

* Pauler:i. m. 141. p.
9 A latin nyelvű írások fordítását Dr. Bagi László, nyugalmazott 
to B^cs-Kiskun megyei főügyészségi csoportvezető ügyész készítette. 

Finkey Ferenc: A magyar büntetőperjogi tudomány háromszáza
dos fejlődéstörténete 1619-1914, (Sárospatak. 2000. 94. p.)

"  Prepclitzay: Könyv-esmértetés (in. Tud. Gy. I82I/XI. 89. p.)
- Előfizetési jelentés (in. Tud. Gy. I822/VII1. 126-127. pp.)

Könyv-esmértetés (in. Tud. Gy. I824/III. 94-95. pp.)
14 Felszólítás Kunoss úrhoz (in. Századunk 1838/16. I. p.)
' Magyar Tudós Társaság Évkönyvei (továbbiakban Évkönyv) I 

kötet. (Pest. 1833. 58-60. pp.)
16 Az eskütársakról in. Évkönyv III, kötet. (Buda. 1838. 98-107. 

p.); A Icányi negyedről in. Évkönyv IV. kötet. (Buda 1840. 
171-183. pp.); A félretétethető és megerőtleníthető törvényeink 
szerint, in. Tudománytár I838/III. (90-104. pp.); Szlemenics 
Pál magyar fenyítő törvénye ügyében, (in. Figyelmező 1837/15 
235-239. pp.)

17 A királyi vitéz szolgák nemességéről, (in. Athenaeum 
1837/11-12. 187. p.

'* Elementa juris hungarici civilis privati (Pozsony, 1819. I. p.)
'9 Figyelmező 1837/11. 167. p.
20 Fabriczy Sámuel: Magyar literatura- Törvénytudomány, (in. 

Figyelmező 1837/6. 81. p.)
21 B. Kovács Mária: A magyar jogi szaknyelv a XVIII-XIX. század 

fordulóján (Miskolc, 1995).
ÍJ Fenyítő törvényszéki magyar törvény (Pest. 1847. 184-185. pp.) 

Ezek az írásai az Évkönyvekben jelentek meg: Törvényeink törté- 
nete az országunk keletkezésétől az Árpádok kihaltáig (VI. kötet

1845): Törvényeink története a vegyesházakbeli királyok alatt 
(VII. kötet 1846); Törvényeink története a dicső ausztriai ház or- 
száglása alatt (VIII.. IX. kötet 1860); illetve A magyar törvények 
története rövid vázolatban előadva. (Pozsony, 1845).

24 Pl. A jobbágyság helyzetét szabályozó 1836. évi törvényeket úgy
üdvözölte, hogy azokból „nem csekély könyítés remélhető a job
bágyságra nézve", in. Magyar polgári törvény 1. kötet. (Pozsony, 
1845. 107. p.) 3

25 Szladits Károly: Magyar magánjog -  Általános rész I. füzet. (Bu
dapest 1938. 109. p.)

26 Közönséges törvényszéki polgári magyar törvény I. kötet. (Po
zsony, 1823. 22-24. pp.)

27 u. o. III—V. pp.
28 u. o. III, kötet 7-8. pp.
29 u. o. 36-243. pp. Huszty István 1748-ban kiadott Jurisprudentia 

practica (Gyakorlati jogtudomány) című munkája 11, míg Frank 
Ignác 1841 -es Osztó igazság törvénye 13 szerződésfajtát sorol fel, 
vegyesen a fő- és mellékkötelmeket: Id. Mezey Barna szerk.: Ma
gyarjogtörténet (Budapest, 1999. 96. p.)

30 Tudománytár I838/III. 90-104. pp.
71 A magyar törvény némelly tárgyairól való észrevételek in. Tud. 

Gy. I8I7/V. 18. p.
72 Magyar polgári törvény IV. kötet, 41. p.
33 Fenyítő törvényszéki magyar törvény (Buda, 1836. 11. p.)
34 u. o. 45. p.
35 u. o. 65. p.
’6 Büntető eljárásjogi olvasókönyv. Szerk. Tóth Mihály. 294, 

323-325. pp.
37 Pauler: i. m. 155. p.
38 Finkey: i. m. 93. p.
37 Gál László: Javallat [Az első erdélyi magyar nyelvű büntető tör

vénykönyv-tervezet. I839j (Budapest. 1992. 28. p.) „A hol hatá
rozatlan s bírói mérséklésre hagyott büntetések divatban vannak, 
ott igen gyenge lábon áll a polgári szabadság. A melly törvényho
zónak tehát szívén fekszik a polgári szabadság fenn tartása, azon 
kell törekednie, hogy fenyíttő törvény könyvből mindennémű ha
tározatlan büntetéseket száműzvén, nem csak a gonosz tetteknek 
minden lajtájára, hanem a gonosz tett, mind gonoszság, mind tett
beli tökéletességnek mindegyik lépcsőjére, mindenképp meghatá
rozott büntetést szabjon."

*" Magyar polgári törvényből kiszemelt Állítmányok, melyek felett 
Szlemenics Pál előterjesztései után a pozsoni akadémiában 1845- 
ik július havában nyilvánosan vitatkoztak. (Pozsony, 1845.)

41 Zsoldos Ignácz egy akadémiai megemlékezésében, mint szeretve 
tisztelt tanítójukról beszélt Szlemenicsről, akinek „örök hálával 
említendő oktatása alatt" tanulták a jogot: Emlékbeszéd Kosso- 
vich Károly rendes tag felett in. Évkönyv VI. kötet (Buda, 1845. 
34. p.); Pisztory: i. m. 13. p. Tanítványai rendszeresen megülték 
professzoruk névnapját, mely alkalommal felköszöntötték meste
rüket: pl. Román Ferenc: Dana Szlemenics Pál névnapjára (Po
zsony 1825), Névnapi ünneplés tek. tudós Szlemenics Pál úr tisz
teletére (Pozsony 1829).

42 Pauler: i. m. 157. p.
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