
60 Aubert, Félix i.m. 1.: 68. p.
61 A Curia Regisnek a  városok gazdálkodásával kapcsolatos 

ellenőrzési jogköréről írPardessus i.m. 1.: 103. p.
62 Bourges-i és Orléans-i, valamint a Bourges-i és a Macon-i bail- 

liage-ok közötti határ-meghatározást említi példaként E. Boutaric 
i.m. I.: n 40

63 C. V. Langlois 1.: Lili. eh. 2.
64 A Parlement kereskedelem-felügyeleti jogkörével kapcsolatos 

számos esetet említ E. Boutaric I.: n 1380, 1296, 3271, 1305, 
7822, 1326

65 Aubert, Félix i.m. 2.: 325. p.
66 A középkori francia jogforrási rendszerről, és az egyes jogszabá

lyok parlementi beiktatásáról bővebben: Ruszoly József: Európa 
jogtörténete, (Püski Kiadó, Budapest 1996., 50-57., 132-136. pp.

67 A szabályrendelet, mint jogi norma sajátosságait járja körül 
Pardessus: Essai historique sur Porganisation judiciaire et l'ad-

ministration de la justice depuis Hugues Capet jusqu’á Louis XII., 
(Paris, Durand, 1851., .ftovábbiakban: Pardessus i.m. 2.) 208. p.

68 Aubert, Félix i.m. 1.: 217. p.
69 Pardessus i.m. 2.: 105. p.
70 A parlementi beiktatásról ír E. Boutaric i.m. 2.: 1. VII. eh. II: 211. p.
71 Pardessus i.m. 2.: 199. és 201. pp.
72 A Parlement ülésszakával kapcsolatos szabályokról ír E. Boutaric 

i.m. 2.: 193-196. pp.
73 A bírságról és annak felhasználásáról az 1316. december 2-i 

ordonnance rendelkezett E. Boutaric i.m. 1.: n 4470
74 A tanácsülések szabályairól és az ott megvitatásra kerülő 

ügyekről ír Griin i.m.: CLI. p.
75 A számos pihenőnap és ünnepnap kimerítő felsorolását adja 

Aubert, Félix i.m. 2.: 162-164. pp.
76 Egy ilyen, a törvénykezési szünet alatt elbírált, és később 

elhíresült esetről számol be E. Boutaric i.m. 2.: 203-204. pp.

HÍREK
Két jelentős állam férfival foglalkozik a Rubicon 
történelm i fo lyó irat két u to lsó  szám a: A
2003/9-10. számban a haza bölcse. Deák Ferenc 
em léke előtt tiszteleg a folyóirat szerkesztősége és 
tizenegy szerzője, köztük a jogtörténet képviselői 
(Balogh Elemér, Mezey Barna, Révész T. Mi
hály). A 2004/1. számot //. Rákóczi Ferenc  em lé
kének szentefték. A folyóiratban jelentős terjede
lemben foglalkozik két szerző is az eddig (dicste
lennek tekintett volta miatt jobbára m ellőzött) 
szatmári:gyűléssel, annak politikai és alkotmány- 
jogi vonatkozásaival (Bánkúti Imre, Mezey Bar

na), valam int az abszolutizm us lehetséges m a
gyarországi megoldási változatainak értékelésével 
(Varga J. János).

2004. m árcius 17-én a M agyar Tudom ányos Aka
démia székházában folytatódott a M agyar Törté
nelmi Társulat 2003-2004. évi előadássorozata 
M últunk kritikus kérdéseiről. A hetedik vitaesten 
Ormos M ária szólt M agyarország és a versaillesi 
békerendszer viszonyáról. Elnökölt és a vitát ve
zette Kosáry Domokos, a társulat elnöke, [vö. 
www.mult-kor.hul

A  magyar középkor végét jelző köztörténeti dátum 
(1526) a jogéletben messze nem olyan markáns 
határvonal, miként a politika- vagy alkotmány- 

történetben érzékelhető. A mohácsi tragikus esemé
nyek, vagy az ország három részre szakadása az ország 
jogában nem hozott döntő változást. Inkább csak bizo
nyos tendenciák felerősödéséről szólhatunk. A német 
H. W. Neulen a közép-európai jogra vonatkozóan úgy 
vélekedik, hogy az óvatos jogtörténész e zónában a 
büntetőjog középkorát csak a 18. században tekintheti 
lezártnak. Bónis György pedig a büntetőjog önállóso
dásáról a következőket írta: „E két jogterület” -  ti. a 
közjog és magánjog -  „szerves összefüggése a kapita
lista termelőviszonyok győzelméig nem szakad meg.” 
Hazánkra vonatkoztatva ez a 19. századig, a polgári át
alakulás partjáig tolja ki a polgári jellegű -  és ami ez
zel együtt járt -  a kodifikált büntetőjog kialakulását.

A modem állam (a rendi centralizáció képében meg
jelenő) igényei között feltűnő átfogó jogi rendezés 
iránti követelést kiegészítette a 14-15. században len
dületesen fejlődő magyar gazdaság résztvevőinek kö
vetelése, amely ugyanezen irányba hatott. Nem vélet
len, hogy korszakhatárunkat megelőzően több ország- 
gyűlésben is napirendre tűzték a jogrendezés kérdését. 
Míg az 1498., és 1500. évi diéták az országos szokás
jog összegyűjtésére és rendezésére kötelezték a végre-

ELŐADÁS
Mezey Barna:

A  büntetőjogi 
kodifikáció  kezdetei 
M agyarországo n
BÓNIS GYÖRGY1 AZ ELSŐ MAGYAR 
BÜNTETŐ KÓDEX TERVEZETÉRŐL2

hajtó hatalmat, az 1514. és 1525. évi országos sereglé
sek a dekrétumok egybeszedését és kijavítását követel
ték. Mindkét törekvés az országos szintű jogrendezés 
irányába mutatott. A jogrendezés azonban hazai körül
mények között természetesen távol állott a kodifiká- 
ciótól.

A jogbiztonság követelménye, az állam jogrendezé
si törekvései, a rendi országgyűlések jogmeghatározó 
szándékai egyaránt az élő jog összefoglalása irányába
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hatottak. Ez vezetett a jogszabályok összegyűjtéséhez, 
amelynek évszázados hatású gyűjteményei készültek el 
korszakunkban: a Werbőczi István ítélőmester által 
egybeszerkesztett Hármaskönyv és a jogtudósok által 
összeállított Magyar Törvénytár. Jellemző, hogy mind
kettő magánmunkaként vált a magyar jog részévé. A 
bírói praxis azonban gondoskodott hivatalos befogadá
sukról.

A Tripartitum azután évszázadokig kielégítette a 
jogösszefoglalás iránti elvárásokat; szabályozásának -  
jellemzően magánjogi -  túlsúlya biztosította a rendi 
magánjog alkalmazásának egységét. Sokkal halvá
nyabb kontúrokkal festette meg azonban Werbőczy a 
büntetőjog vonásait. Ráadásul a Bécsbe került királyi 
központ, a Habsburgok centralizáló, majd abszolutizá
ló elgondolásai és törekvései, a büntetőjog átpolitizálá- 
sa közjogiasulásának zálogát jelentette. Nem véletlen, 
hogy folyamatosan jelentkezik a központi hatalom a 
büntetőjog kodifikálásának igényével. Az 1869-es 
Kollonics Lipót féle próbálkozás, az 1712. évi javaslat, 
az 1719-es Nóvum tripartitum, a Praxis Criminalis le
fordítása és csatolása a törvénytárhoz, az 1728-1729. 
évi tárgyalások, mind az udvar támogató szorgalmazá
sa keretein belül maradtak.

Megfordult tehát a jogrendezés hiánya: míg koráb
ban a rendek követelték azt, most a központi hatalom 
szorgalmazta. A Bónis György publikációs jegyzéké
nek második helyén álló kodifikáció-történeti3 munka 
ehhez a folyamathoz nyújt adalékot.

Hajdú Lajos professzor az 1795. évi büntető javas
latról szóló munkájában meglehetősen sommásan ítéli 
meg Bónis György idevágó munkásságát, amikor le
szögezi: Réti Illés Elemérrel együtt, (aki ugyancsak 
szentelt egy munkát az első büntető kodifikációs mun
kálatnak), „munkája megírásakor még tudományos pá
lyafutása kezdetén álló fiatal volt, és bár sok figyelem
reméltó részigazságot tártak fel műveikben, az alapve
tő kérdéseket nem tudták megválaszolni.”

Nos, én úgy gondolom, Bónis munkájában az alap
vető kérdés megválaszoltatott. Az ugyanis, hogy a ma
gyar büntető joghistóriában a polgári átalakulást meg
előzően milyen helyet foglalhat el a kodifikáció. A 
Bónis által elemzett javaslat és annak országgyűlési 
sorsa ugyanis azt példázza, hogy a kodifikációs eszme 
térhódítását megbéklyózza a rendi praxis igénye; hogy 
a magyar jogrendezésben a vegytiszta kodifikáció- 
fogalom lényegében értelmezhetetlen.

Közhelyszámba menő megállapítás, hogy a közjog 
terrénumának modernizálása a Bécs és a magyar ren
dek közötti alkotmányjogi kötélhúzás foglya volt. A 
büntetőjogi szabályozás a legközvetlenebbül érintette a 
rendi szabadságjogokat: úgy is, mint a kiváltságként 
gyakorolt törvénykezési jog terjedelmét is meghatáro
zó, tartalmát kitöltő (esetleg korlátozó) rendezés, de 
úgy is, mint a nemesi előjogokat lényegesen befolyáso
ló szabályozás. (Gondoljunk például a letartóztatásra, 
szabadságvesztés-büntetésekre, testi büntetésekre, stb.)

__ A büntetőjog szisztematikus rendezése egyet jelentett
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volna ezen zónák évszázados gyakorlatának felforgatá
sával, a szabadságok jelentős részének csonkításával, 
vagy megvonásával, a közjogi viszonyok átgondolásá
val.

Az 1712. évi javaslat szerzői ebben a felfogásban 
készítették el javaslatukat. Elaborátumuk annak a min
tának bizonyítéka: hogyan lehet megkísérelni „alulról” 
a rendszeres büntetőjogi összefoglalást. Kis túlzással a 
munka a Tripartitum munkamódszerére emlékeztet: a 
praxis által általánosan elfogadott intézmények, meg
határozások, bűncselekmények és büntetések csokorba 
gyűjtésével az áttekinthetőség és egységesítés irányába 
tesz lépéseket: az inkorporáció során, a szerzők véleke
dése szerint, a rendszerbe illeszthető európai kodifiká
ciós gondolatok, büntetőjogi elvek és nyugati minták 
szerinti szabályozással egészítették ki a joganyagot. Ez 
a „földhözragadt” szemlélet adott némi esélyt e korban 
a büntetőjog kodifikációjának. Hogy ez mennyire igaz, 
bizonyítja a  javaslatnak adott zöld út: mind a két tábla 
elfogadta a Bencsik Mihály nevével fémjelzett javasla
tot, és az uralkodó is támogatta becikkelyezését. (Bónis 
György szerint „politikai vagy jogi akadálya nem lehe
tetett a törvénybe iktatásnak... viszont a büntetőjogi ja 
vaslat elfogadása utáni napon tették a rendek maguké
vá a törvények javítására hivatott bizottság kiküldésé
nek Bencsikéktő^ szorgalmazott gondolatát. Kézenfek
vő az a megoldás, hogy a tételes jog javításával amúgy 
is foglalkozó commissióra hagyják (a magyar rendek 
nemtörődömségére rendkívül jellemző módon) a már 
majdnem kész munka elvégzését.” Ezzel együtt a mun
kálat eredményei töredékesen beépültek a törvénytár
ba. Ugyanis az 1723: 10-12. tc.-kek alig észlelhető vál
toztatással az ún. Bencsik-bizottság hűtlenségi formu- 
lázását tartalmazták. Az 1728—1729-i diétán a királyi 
prepozíciók ismét a büntetőjog áttekintését és reform
ját kívánták. Ennek megfelelően bizottságot küldtek ki, 
amelynek elkészített javaslatanyaga alig különbözött 
az eredeti Bencsik-javaslattól, annak átdolgozott válto
zatát jelentette csak. Ekkor sem jutottak a rendek dű
lőre, de Bencsik az országgyűlés lezárása után Systema 
Praxis Criminalis cím alatt, a külföldi törvények alkal
mazásának meggátlása és a  bírák segítése okából kiad
ta javaslatát, némi kiegészítéssel és bevezetővel. „A 
magyar Praxis Criminalis tehát namcsak a  gyakorlatra 
is hatással volt első btk tervezet, hanem a büntetőjogi 
irodalom első termékének anyaga is.

A bizottság munkáját jellemezte tehát a gyakorlat
ban általánosan érvényesülő elvek és szokások tiszte
letben tartása. Jellemzője, hogy a nemesi kiváltságok 
sérthetetlenségének leszögezése a szabályozás első 
pontjaként fogalmazódott meg; hogy a Werbőczi iránti 
tisztelet megakadályozta a nóta infídelitatis körének 
nem hogy újrarendezését, de még a rendszerbe történő 
beolvasztását is. Másfelől azonban, azokon a területe
ken, ahol a magyar büntető praxis vagy nem adott vá
laszt kérdésekre, vagy a feleletek hiányosak, nehezen 
értelmezhetők, ott nem kevéssé a Praxis Criminalis ha
tására megjelentek az új szabályozási elvek is. Miként



a kísérletet vagy az utólagos visszaadás enyhítő hatását 
körülíró passzusok. Külön jelentős a bűncselekmények 
tényállási tipizálásának megújítása: szemben a Tripar- 
titumban alkalmazott megoldással, hogy ti. a bűncse
lekményeket a büntetések oldaláról csoportosítja: itt 
már rokon tényállások bokorba foglalásának lehetünk 
szemtanúi.

Bónis György így értékeli a munkát: „Eredetiségnek 
nem találjuk gyakran nyomait, de ez practice előnyt je 
lentett.” A már meglévőt foglalták akkor rendszerbe, 
rövid, precíz definíciókkal, határozott elvi alappal, a ki
egészítő és teljessé kanyarító szempontok kiemelésé
vel. A javaslat a büntetőjog közjogi felfogásával ope
rál, ami megalapozta (volna) az önálló szabályozás to
vábbfejlesztését.

Létezett persze a másik megoldás is: a magyar jog
történetben ennek szélsőértéke az 1843. évi javaslat, 
amelynek alkotói egy sajátos helyzetben hozták létre 
javaslatukat. (Erre különösen a plánum harmadik, bör
tönügyi része jó  példa) A reformkor szellemi szárnya
lása, a modernizáció lelkesítő, megújulást ígérő hullá
ma feloldotta a kodifikátorok béklyóit. Maradva a bör
tönügyi kodifikációs tervezetnél: a javaslat kimunkálói 
nem voltak kötve semmiféle realitáshoz, gondolataikat 
csupán önmaguk korlátozták. Egy addig lényegében 
nyom nélküli rendszer alapjait készültek megvetni, 
nem mentesen illúzióktól, tiszta, kompromisszummen
tes eszméktől, telve humánummal és a reformkor lobo- 
gásával, a gyökeresen újat akarással. Ezért sikerült egy 
következetes büntetés-végrehajtási terminológiát ki
munkálni, mely kodifikációs előfeltétele egy régi köve
telésnek: az ítélet előtt állók és a megítéltek, a kisebb 
és nagyobb bűnökért megszentenciáztatottak elkülöní
tésének. A tervezet mindvégig tekintettel van az elítél
tekkel való humánus bánásmódra. Egységesen, az 
egész országban egyöntetűen bevezetett rendszert java
soltak a liberális politikusok az egyenlőség, és bizo-

Jegyzetek------------------------------------------------------

1 A huszadik századi magyar jogtörténet egyik legnagyobb alakja, 
a nemzetközi közvéleményben is elismert joghistorikus. Irodalmi 
munkásságának „legfontosabb elemei szegletkőként épültek be a 
magyar, főként középkort tárgyaló jogi historiográfiába” (Balogh 
Elemér). 1914 január 5-én Budapesten született, tanulmányait a 
budapesti Pázmány Péter tudományegyetem Jog- és államtudo
mányi karán végezte 1931 és 1935 között. Doktorátusát 1936-ban 
szerezte, hogy utána rögtön állami ösztöndíjjal a School o f Eco- 
nomics and Political Science vendégeként az angolszász jogtörté
net terén folytasson kutatásokat. Hazatérése után (1937) a  buda
pesti Egyetemi Könyvtár napidíjasaként dolgozott, s hazai jogtör
téneti kutatásokra kapott ösztöndíjat. Kis kitérő után, melyet a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium elnöki osztályán töltött 
el tanügyi segédfogalmazóként, 26 éves korában már a bécsi dön
tés következtében Szegedről Korlozsvárra visszatelepített kolozs
vári Ferenc József Tudományegyetem jogi karának nyilvános 
rendkívüli tanáraként jogtörténetet oktatott. 1947-től a  szegedi tu
dományegyetem jogi fakultásán a magyar és az egyetemes jogtör
ténet nyilvános rendes tanára, 1950-től pedig tanszékvezető egye-

nyos keretek között az emberi szabadság védelmével. 
A kormányzati viszszaéléseket elkerülendő, pontosan 
rögzítették a büntetés-végrehajtási igazgatás kereteit, 
az egységes végrehajtás érdekében a börtönök felügye
letének szabályait. A börtönügyi javaslat hű tükre a re
formkor szellemiségének, a kiváló liberális és konzer
vatív elmék pengeváltásának. A megvalósítás során 
nyugati tapasztalataik, tanulmányaik, a külhoni polgári 
börtönügyi szakirodalombéli olvasmányaik, néhány 
bátor hazai (például a komáromi) kísérlet befolyásolták 
nézeteiket.

Ahogyan az 1843. évi elaborátum a liberalizmus 
eszmekörének elméleti munkája, az 1795. évi, az ab
szolutista szemlélettel átitatott felvilágosodott ideoló
gia hatása alatt született. A reformkorban azonban a 
megújulás országos szelleme legalább elvi hátteret biz
tosított a kodifikációs elgondolásoknak. A 18. század 
végén azonban a magyar nemesség „nem tartja szüksé
gesnek a büntetőjogi kodifikációt, nem akarja, hogy 
minden ember a törvény uralma alatt éljen, számára 
sokkal megfelelőbb, ha továbbra is ránehezedhet a job
bágyokra a földesúr büntető hatalma, illetve ha a föl
desúri hatalmat megtestesítő megyei juriszdikció kere
tei között döntik el a nem nemesek büntető ügyeit. ... 
A tervezetben mindaz, ami korszerű, ami a korabeli ha
ladó törekvések érvényesülését mutatja, többnyire a 
nemesség akarata ellenére került megfogalmazásra, 
ami elmaradott, retrográd intézmény, vagy meghatáro
zás, az pedig általában a nemesi törekvések eredmé
nye” (Hajdú Lajos)

A nyolcvan esztendővel korábbi munkálat környeze
te, ha lehet, még jellemzőbb módon fejezte ki a nemes
ségnek a kodifikációt elutasító vélekedését. E feltételek 
tudatos vagy öntudattalan felismerése a  praxisban gyö
kerező, a hagyományos értékeket őrző jogrendezés fe
lé terelte a szabályozást. Bónis György korai munkájá
ban erre a különbségre vetett fényt.

temi tanára. 1957-ben, a forradalomban vállalt szerepe okán a ha
talom kikövetelte eltávolítását a  karról, megfosztották egyetemi 
tanári tisztségétől. Bónis György, tudományos munkásságát Bu
dapesten, levéltárosként folytathatta. Nyugalomba vonulásáig, 
1974-ig Budapest Főváros Levéltárának munkatársa, majd osz
tályvezetője volt. A Magyar Tudományos Akadémia 1969-ben 
avatta az állam-és jogtudományok doktorává. Legfajsúlyosabb 
munkáit 1957 után alkotta. Ekkor láttak napvilágot Buda és Pest 
bírósági gyakorlatáról (1962), a jogtudó értelmiségről (1972), kö
zépkori jogunk elemeiről (1972) írott nagyhatású művei. Hatal
mas posztumusz munkájának kiadását (Szentszéki regeszták) 
egykori szegedi tanszékének munkatársai vállalták (1997).

2 Elhangzott a szegedi Tudományegyetem Jogtörténeti tanszékének 
Bónis György emlékére rendezett emlékülésén.

3 A magyar büntető törvénykönyv első javaslata 1712-ben. (Buda
pest, 1934. 46. p. Angyal Szeminárium Kiadványai, 26. sz.). 
Ugyanezzel a témával foglalkozott még: Bónis Gy.: Bencsik Mi
hály és az első büntető javaslat (1670-1728) In: Jogi professzorok 
emlékezete, 1935. 31-36. pp.
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