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A  CCC ELŐTÖRTÉNETE
A 15. századra a „Német Nemzet Szent Római Biro

dalmában” teret nyert a központi hatalommal szembeni a 
partikuláris jogalkotás és joggyakorlat. A választófeje
delmek által trónra ültetett császár befolyása és hatalma 
is folyamatosan gyengült. A birodalomnak nincs egysé
ges joga. A hatályban lévő helyi jogkönyvek, szokások 
és privilégiumok sokféleségében már egyre nehezebben 
lehetett eligazodni. Mindezek megakadályozására a csá
szár 1495-ben kimondta, hogy minden olyan kérdésben, 
amire nincs helyi szabály vagy törvény, a kánonjogot és 
a római jogot kell alkalmazni. Ezt tekinthetjük az első 
mérföldkőnek az egységes birodalmi jog kialakítása és 
érvényre juttatása terén. A császári rendelet végrehajtá
sának elősegítésére már 1495-ben felállították a Legfel
sőbb Birodalmi Törvényszéket (Reichskammergericht), 
amely még ebben az évben megkezdte érdemi mun
káját.1

Ezt követően a lindaui birodalmi gyűlésen (1496/97) 
elkezdődött a birodalmi büntetőjogi reform, amikor a bi
rodalmi kamarai bíróság a birodalmi rendek elé tárta a 
büntetőbíráskodás visszás állapotáról szóló jelentését.2 
Sajnos további munkálatokra, bizottság kijelölésére nem 
került sor. A következő, freiburgi birodalmi gyűlésen 
(1497/98) a rendek megegyeztek abban, hogy a biroda
lomban a büntetőbíráskodás közös reformjával foglal
kozni kell.3 A gyakorlati megvalósítás azonban még ek
kor is váratott magára. Az augsburgi birodalmi gyűlés 
(1500) megbízta az újonnan felállított birodalmi vezetést, 
hogy a birodalmi kamarai bírósággal közösen egy bünte
tőjogi reformot készítsen elő.4 Az elhatározás csupán 
előremutató szándék maradt, és Miksa császár kormány
zása alatt nem valósult meg. A wormsi birodalmi gyűlés 
(1521) felelevenítette a büntetőjogi reform kérdését és el
rendelte, hogy készítsenek egy tervezetet e témában. Ez 
még ebben az évben elkészült: ezt nevezik a Constitutio
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Criminalis Carolina történetében az ún. első tervezetnek, 
amely törvényerőre soha nem emelkedett.5

A nürnbergi birodalmi gyűlés (1524) a büntetőtör
vénykönyv egy második tervezetét állította össze, de e 
törvénymű csak a megvitatásig jutott el. Ezt követően 
szinte minden birodalmi gyűlésen vitatkoztak a tervezet
ről, de törvényjavaslat elfogadására nem került sor. A 
legutoljára megújított és átdolgozott tervezetet a birodal
mi kormányzat a speyeri birodalmi gyűlésnek (1529) 
mutatta be, amelyet a birodalmi körök szakértő képvise
lőiből álló csoport felülvizsgálati bizottsága jelentősen 
csökkentett: ezt szokták 1529-es speyeri revízióként 
említeni.6

Végül a regensburgi birodalmi gyűlés 1532-ben a re
formművet befejezte. A birodalmi rendek általi elfogadás 
érdekében a kormányzat kénytelen volt egy súlyos 
kompromisszum megkötésére, amelyet salvatori záradék 
néven fűztek a törvényjavaslathoz. Ez ajánlotta a birodal
mi alattvalóknak, hogy a jövőben a büntetőügyekben e 
törvény rendelkezéseihez tartsák magukat, de hozzátette 
azt is, hogy ezáltal a választófejedelmeknek, a hercegek
nek és a birodalmi rendeknek „a régi, jól bevált jogszerű 
és olcsó szokásaikat nem számolják fel.”7

Ezzel a tartományi jognak egy további mozgásteret 
hagyott meg a záradék, és a Carolinának néhány kivétel-__



tői eltekintve, csak szubszidiárius hatályt tulajdonított a 
létező tartományi joggal (Landrecht) szemben.8

Ebben a formában a birodalmi gyűlés a tervezetet el
fogadta, és hivatalos szövegében megállapította, hogy a 
törvényjavaslatot „az augsburgi és regensburgi birodalmi 
napokon elfogadta és a gyűlést bezárta.”

A törvényt, mint „V. Károly császár és a szent római 
birodalom büntető perrendtartásá”-t 1532. július 27-én 
birodalmi határozatban (Reichsabschied) hirdették ki.

Az, hogy a Carolina a salvatori záradék ellenére 
messzemenően érvényesült, a törvénymű lényeges szel
lemi értékének és minőségének köszönhető.

A Carolina megszövegezésében több szellemi irányzat 
és több cél megfogalmazódása figyelhető meg. Az egyik 
említést érdemlő irányzat, a humanista felfogás, amely 
vallja, hogy a törvénynek többnek kell lennie, mint irraci
onálisán felismert büntetőjogi normának, valamint jogi-és 
tudományos gondolatokra kell, hogy vezessen. A másik 
törekvés az a kísérlet volt, hogy a birodalom egész terüle
tén központosított büntetőnormát adjanak ki és érvényre 
jutását is elősegítsék, ami lényegében perjogi igényt je
lentett. A Carolina talán legfontosabb eredménye, hogy a 
büntető anyagi jog tartalmában egy messzemenő asszimi
lációt sikerült érvényre juttatnia, amely a felvilágosodás 
kori büntetőjogi reformig érvényben maradt.9

A CCC MODELLJE
Előzményként meg kell említeni az 1498-as wormsi 

reformot -  a városi jog területén hozott újításokat -, 
amely a haladó olasz kriminalisztika befolyása alatt állt, 
és a következő lényeges újítást hozta: az inkvizíciós eljá
rást rendezett irányba terelte, a bírói mérlegelés szabá
lyainak segítségével egy kézzelfogható bázisra állította; 
perbeli formákat alkotott, amelyeknek az igazságot és a 
jogosságot kellett szolgálniuk.10 így elmondhatjuk, hogy 
a wormsi reformok a büntetőeljárásnak már két módját 
különböztették meg: az eljárást egyrészt magánpanasz 
által lehetett megindítani, másrészt a polgármester és a 
tanács hivatali beavatkozása által. Mindezeken túl a 
wormsi reformok jelentőségét mutatja az is, hogy német 
birodalmi törvényben először valósították meg az ún. 
indícium-tant, azaz a példák nagy kiterjedésű katalógusá
ban a bíró tanította, hogy mely nyomós gyanúokok ele
gendőek egy kínvallatás megindításához.

A Constitutio Criminalis Carolina (CCC) szerkezeti és 
tartalmi alapját a Constitutio Criminalis Bambergensis 
(CCB) képezte, amelyet 1507-ben fogadtak el. Ez a bam- 
bergi fejedelemség számára készített büntetőtörvény
könyv volt, ami később más uralkodók joggyakorlatát és 
törvénykezését befolyásolta, akár a törvénykönyv teljes 
átvétele, akár annak részeire való utalás által.11 1516-ban 
a brandenburgi területeken, Ansbachban és Bayreuthban 
a törvénykönyv teljes átvételére került sor. így történhe
tett, hogy a brandenburgi fejedelemségben is hivatalos 
büntetőtörvénykönyvnek nyilvánították a CCB-t. Itt kell 
megjegyeznünk, hogy a CCB, mint a birodalmi büntető
jogi reform eleme, 1521-ben a Carolina ún. első terveze
tének az alapjául is szolgált. Ezért nevezik a CCB-t „ma-

__tér Carolina”-nak is.12
18

A CCB, mint időszerű mű, nemcsak egy úttörő jogi, 
hanem éppen úgy egy csillogó nyelvi eredmény is, ami 
jogtudományi jelentőségét tekintve a Lutheri-bibliafor
dítással tekinthető egyenrangúnak. A CCB alkotója, 
Johann Freiherr von Schwarzenberg és Hohenlandberg 
volt, aki minden jogi képzés nélkül, de saját gyakorlati 
tapasztalatai alapján egy törvényművet szerkesztett. 
Schwarzenberg a büntetőjogban és a büntető eljárásjog
ban is átvette az olasz tanokat és egyben a német jogér
zetnek megfelelően ezeket az általa megismert honi szo
kásokhoz idomította. A CCB-ben formálta meg 
Schwarzenberg a leghíresebb indícium-tant, amit legje
lentősebb eredményének tartanak. Csak az indíciumok 
jelentékenységéből lehetett Schwarzenberg szerint a 
kínvallatást elrendelni, valamint a tortúra során legfőbb 
célként az igazságosság keresését kellett szem előtt tar
tani, máskülönben a kínvallatás során „kicsikart” beis
merő vallomást jelentéktelennek kell minősíteni, és mint 
ilyet, az ítélet alapjául nem lehet alkalmazni.13

A Bambergensis egyik szellemi bázisa -  és ezzel a 
Carolinának is -  Cicero írásai voltak, amelyekből a jog
alkotó a humanista-reformátori juriszprudencia mértéke
it nyerte.

Schwarzenberg nemcsak törvénytervezetéhez hasz
nálta Cicero írásait, hanem egy nyelvtudós közreműkö
désével a fdozófiai jellegű írásokat lefordította, átdolgoz
ta és kiadta. Számunkra talán legfontosabb eredmény, 
hogy Schwarzenberg Cicero írásainak nyomán a jogos
ság és célszerűség kapcsolatát átgondolta, és gyakorlati 
céllal a törvénymű szerkesztésében is megfigyelhetővé 
tette.14

A  CCC-BEN TALÁLHATÓ BÜNTETŐ
ANYAGI- ÉS ELJÁRÁSJOGI ÚJÍTÁSOK
Az áttekinthetőség érdekében megkísérlem elkülöní

teni a büntető anyagi- és eljárásjogi elemeket. Ennek 
megfelelően az anyagi jogban megfigyelhető, hogy a 
tettest csak akkor tekintette büntethetőnek, ha bűnösnek 
találták. Ezzel a „deliktuális (vétkességi) felelősséget” 
büntetőjogi princípiummá emelték a törvényben. A kö
vetkező fontos elem, hogy a szándékot és gondatlansá
got megkülönböztették, és azon tettek elkövetésében, 
amelyekben a tettest nem találták hibásnak, büntetlensé
get biztosítottak neki.15 A harmadik említésre méltó 
elem a Carolina büntetési rendszere (testi, élet és becsü
letben), amely a későközépkori büntetőbíráskodás való
di szigorát is ábrázolja. Ebben a rendszerben a halál- és 
a csonkításos testi büntetések a következők voltak:

-  halálbüntetések: felnégyelés, kerékbetörés, máglyán 
való elégetés, akasztás, vízbe fojtás, élve eltemetés, karó
ba húzás;

-  csonkításos testi büntetések: kéz levágás, orr, fül, 
nyelv, ujjak levágása.

A korabeli elveknek megfelelően a csonkításos testi bün
tetések „a gonosztevők egyik írott bűnlajstroma volt a testü
kön,” ezért a Carolina is átvette ezeket a szankciókat.

A büntetés céljaként a Carolinában a megtorlás gon
dolata, a tettesek ártalmatlanná tétele és az elrettentés



Jog
mutatható ki. A tettesek megjavításának elmélete, mint a 
büntetés célja, még a törvénymű megalkotásának korsza
kában teljesen ismeretlen volt. Tehát ahol a Carolina job
bításról (megjavításról) beszél, az nem a tettesre vonat
kozik, hanem az okozott károk jóvátételére.16

A büntetőeljárás-jogban is számos fontos újítást fi
gyelhetünk meg. Talán a legfontosabb, hogy a Caro- 
linában a büntetőeljárás 
két részét lehet megkülön
böztetni:

a) Hivatali eljárást -  az 
inkvizíciós perek mi
att (44. szakasz)17

b) A sértettek panaszán 
alapuló eljárást -  ún. 
akkuzatórius eljárást 
(21. szakasz)18.

Az akkuzatórius eljárás 
azonban egy inkivitórius 
eljárásba csatlakozik, mert 
a hatóság (Obrigkeit) egy 
magánvádon keresztül a törvényes eljárást az inkviz- 
itórius alapelvek szerint vezeti le. A panaszost (Kláger) a 
vádlottak kínvallatásához és a bizonyítási eljáráshoz 
vonták be, mivel a magánvádlóknak (Klager) a vádlotta
kat felmentő ítélet esetében kártalanítani kellett.

A Carolina azonban terhet is rótt a jogalkalmazóra, hi
szen kimondta, hogy az eljárást elegendő bizonyítékok
kal kell ellátni a vádlottak javára. A beismerést csak ak
kor tekinti jogerősnek, ha azt a tortúrára ítélt személy a 
kínvallatás után is fenntartja (22. szakasz).19 Ha a vádlott 
a kínvallatás után is tagad, akkor ezt, mint gyanús moz
zanatot kell értékelni és a szerencsétlent újból meg kell 
kínozni. A kínvallatást háromszor lehet megismételni, ha 
a vádlott mindvégig tagadott, akkor az utolsó kínvallatás 
után a püspökhöz lehetett fordulni, aki felmentette a 
gyanúsítottat.20 A törvény szerint a tortúra során folya
matosan ellenőrizni kellett a beismerő vallomás valódi
ságát. A Carolina megkísérelte a kínvallatás alkalmazási 
körét korlátozni, azonban végérvényesen megszüntetni 
nem tudta. Mégis kísérletet tett a tortúra korlátok közé 
helyezésére azzal a rendelkezéssel, hogy a bíróra bízta a 
kínvallatás módjának és szigorának meghatározását.21 
Természetesen lehetőséget biztosított a törvény a jogal
kalmazó számára ahhoz is, hogy kétséges esetben, -  ha 
egyébként halálbüntetést lehetne kiszabni, -  jogi szakvé
leményt szerezzen be egy jogi fakultástól (219. sza
kasz).22 Továbbá a törvényalkotó előírta, hogy a kínval
latásnál a megkínzott személy súlyos sebeire és meg
csonkítására figyelemmel kell lenni. A Carolina hangsú
lyozta azt is, hogy a vádlottnak az eljárás egész lefolyása 
alatt a védelméül szolgáló körülményeket (okokat) fel 
kellett mutatnia.23

Marasztaló ítéletet csak a vádlottak szavahihető, beis
merő vallomásának alapján lehetett hozni, ennek hiányá
ban a törvény legalább két tanú általi rábizonyítást köve
telt meg. A tanúkkal kapcsolatban a következő rendelke
zéseket kellett figyelembe venni. Igaz lelkiismeretükből 
kellett vallomásaikat megtenni és a tanúk minőségét is

pontosan meghatározták a törvényműben. Eszerint az is
meretlen vagy megvesztegetett tanúk ki voltak zárva 
(62-74. szakasz).24 A Carolina szabályozta azt az esetet 
is, amikor a tanú hamisan esküdött és így ártatlant vádolt 
meg. Ebben az esetben felmentő ítéletet kellett hozni.

A törvényben megpróbálták a legsúlyosabb büntetést, 
a halálra ítélést is korlátok közé szorítani. Ennek megfe

lelően kimondták, hogy 
ha csak egyetlen tanú állt 
rendelkezésre, vagy csak 
indíciuomokat lehetett bi
zonyítani, marasztaló íté
letet nem lehetett hozni.

Ha az indíciumok té
nyét és súlyosságát te
kintve azokat az eljáró 
hatóság elegendőnek 
nyilvánította, akkor a 
gyanúsítottat meg kellett 
kínozni és ezáltal több
nyire a kívánt beismerő 

vallomást el tudták érni, ami már elegendő bizonyíték 
volt a törvény szerinti elítéléshez.25

A  BOSZORKÁNYPEREKRE 
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A CCC 109. szakasza a következőképpen rendelkezik: 

„Item, ha valaki az embereknek varázslás által kárt vagy 
hátrányt okoz, életétől halálához kell büntetni, és ilyen 
büntetést tűzzel kell végrehajtani. Ahol azonban valaki 
varázslást használ és azzal senkinek sem okoz kárt, még
is meg kell büntetni a dolog természete miatt; ezt az íté
lő tanácsnak alkalmaznia kell, mint ahogy a tanács nyo
mozása által utóbb le lett írva.”26 Tulajdonképpen a bo
szorkány szó tényleges megjelölése nélkül utal ez a sza
kasz azokra a szerencsétlenekre, akiket boszorkányság 
vádjával fogtak perbe. A jogszabály más szakaszaiban 
sem találunk egyéb egyértelmű szabályozást a boszorká
nyokra vonatkozóan.27 Ebből kétféle következtetést lehet 
levonni. Az első szerint csak a törvény szövegében meg
található cselekmények elkövetőit tekintették boszor
kánynak. Ezt nem lehet elfogadni, hiszen a törvény élet
belépésének időszakában már jelentős volt a boszorkány
üldözés a Birodalom egész területén. A másik nézőpont, 
amelyet Byloff is képviselt, a megalapozottabb. A kutató 
arra következtetett, hogy a vonatkozó boszorkány-iroda
lom már olyan ismert volt, hogy a varázslás pontos meg
határozása a törvényben szükségtelen lett volna.28

Tovább vizsgálva a törvény szövegét, egy másik sza
kaszban lehet megtalálni azt a kiindulási pontot, hogy a 
CCC a varázslás definíciója alatt pontosan mit akart érte
ni. Ebben a részben vannak felsorolva azok az ismérvek 
is, amelyek a törvény alkalmazóját feljogosítják a kínval
latás alkalmazására. Szám szerint ez a 44. szakasz: „Ha 
valaki felajánlkozik, hogy más embereket varázslásra ta
nít, valakit fenyeget, hogy őt megbabonázza, és a fenye
getéssel ténylegesen valami megesik, ha valaki varázs
lással foglalkozik, a varázslást magában hordozza és ez a.



személy emiatt is hírhedt, ezt a törvény feljelentésre és 
kínvallatásra rendeli.”29

Az 52. szakaszban a jogalkotó utasítja az inkvizítort, 
hogy a beismerő vallomást tevő varázslót részletesen ki
kérdezze, hogy milyen módon varázsolt, mivel varázsolt, 
ki tanította őt a varázslásra és kinek okozott már kárt.’11 
A kérdések jellegéből és összeállításából a Malleus 
Maleficarum befolyását és hatását lehet felismerni a 
CCC-re. Hiszen az a szemlélet az uralkodó a Carolinában 
is, hogy az ördög tanítja azokat, akiket korábban már sze
mélyesen elcsábított, a gyűléseken az ő trükkjeit tanulják 
meg a hívei. Az inkvizítorok a kínvallatások során arra 
törekszenek, hogy a gyanúsítottak ördög általi befolyáso
lását és a „boszorkányok” személyes fellépését megálla
pítsák. A vallatások során az erre vonatkozó kérdéseket 
az inkvizíció működésének minden időszakában konkré
tan megfogalmazták, és a tortúrára ítélt személyekkel 
megválaszoltatták. Amennyiben a vádlott nem azt a val
lomást tette, amit tőle kínzói elvártak, vagy minden vádat 
tagadott, akkor az inkvizítorok következtetése szerint a 
„boszorkány” az ördög segítségével, az ún. „ördögi ko- 
noksággal” volt képes a tortúrát elviselni, és a legfőbb 
cél, az „igazságosság” kikutatása érdekében sort kerítet
tek a következő kínvallatásra.31

Meg kell említeni, a törvény lehetőséget biztosított a 
perbe vont személy számára, hogy „mentő tanúkat” ke
ressen, a bíróság elé hívja. Ezen személyek vallomását a 
bírónak kötelezően figyelembe kellett vennie.32

A Carolina ugyancsak említést érdemlő, előremutató 
rendelkezése, hogy különbséget tett a kártokozó és az ár
talmatlan varázslás között. A kiszabható büntetéseknél is 
rögzíti, hogy az ártalmatlan varázslást űzőket nem lehet 
halállal büntetni, az ilyen cselekményt elkövetőkre ki
szabhatójoghátrányt a bírói tanács határozhatja meg.33 A 
kártokozó varázslók megbüntetésénél pedig a jogalkotó 
átvette a Bambergensisben,34 valamint a római jogban ’5 
megfogalmazott véleményt, vagyis, az ilyen személyeket 
tűzhalállal kell büntetni.

*

Ezt követően vizsgáljuk meg, hogy milyen bűncselek
ményeket ismer és szabályoz a jogalkotó, amelyek a va
rázsláshoz közel álltak vagy ezzel rokoníthatóak: méreg- 
keverés, az oltári szentség meggyalázása (Hos- 
tienschándung), istenkáromlás, természetellenes fajtalan
ság.

Részletezve a fent említett deliktumokat, a következő 
kapcsolatokat fedezhetjük fel köztük és a boszorkányság 
között. A méregkeverés, a mérgek és egyéb szerek a bo
szorkányok kellékeihez tartoztak, majdnem olyan mér
tékben, mint a seprű. Az oltári szentséget a boszorkány
szombatokon varázslási célokkal használták, az Istent 
ezeken a szertartásokon az ördög óhajára tagadták meg, 
káromkodtak és az ördöggel folytatott, az egyházi oldal 
által bűnösnek tartott tevékenységek úgyszólván a bo
szorkánytalálkozók csúcspontját és lezárását képezte.36

Az érthető, hogy néhány asszony, akiket, mint boszor
kányokat megégettek, méregkeverők voltak. Elgondol-

__kodtató azonban, hogy az uralkodó babonánál fogva,
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amely szerint az oltári szentség gyógyító erővel rendel
kezik, sokat eltulajdonítottak, mégsem képzelhető el, 
hogy bármilyen varázslást rendeztek volna ezekkel. Ez
zel szemben valószínű, hogy az istenkáromlás és a fajta
lanság bűncselekményét jóval többen elkövették, mint 
ahány szerencsétlent ezzel vádolva boszorkányként el
égettek. Éppen ezért tekinthetjük a Carolinát haladó szel
leműnek, hiszen a fent említett deliktumokat ugyan bün
tetni rendelte, de a korábbi rendelkezésekkel szemben, 
elkülönítette a varázslástól és boszorkányságtól. Nem
csak a megszövegezésben tűnik ez ki, hanem a már em
lített, boszorkánysággal perbe vont személyek által elkö
vetett cselekmények előfeltételeként sem határozta meg 
a korábban említett deliktumokat. Itt kell megjegyez
nünk, hogy további elkülönülést mutat a korábbi szabá
lyozásoktól, hogy más büntetést helyezett kilátásba a 
jogalkotó a varázslás és a fent említett cselekedetek elkö
vetése esetén. Például a méregkeverést a 130. szakasz ér
telmében, a gyilkossághoz hasonlóan büntették, azaz szi
gorúbban, mint a varázslást. A méregkeverőt többnyire 
kerékbetörésre ítélték, ami előtt a vesztőhelyhez vonszol
ták, és izzó fogóval csipkedték a húsát.

Az oltári szentség ellopása a Carolina 172. szakasza 
szerint máglyára vezette az elkövetőt, attól függetlenül, 
hogy a tolvaj az oltári szentséget a szentségtartóval a 
gazdagodás szándékával vagy babonás célból akarta-e 
felhasználni.

A varázslással áll kapcsolatban az istenkáromlás is, 
amelyet a CCC 16. szakasza tárgyal. Akkoriban azt gon
dolták, hogy azoknak, akik ördöggel a boszorkányszom
baton részt vesznek, ott Istent, Szűz Máriát, minden an
gyalt és szentet megtagadnak, ezen tettükkel az ördögnek 
tetszőén cselekszenek. Ezért tartotta fontosnak a jogalko
tó ezen deliktum törvénykönyvben való szabályozását és 
súlyos büntetését. A szentségtörést (Blasphemie) testi 
büntetéssel és halállal is büntették, amelynél a testi bün
tetés kiválasztása a bíró belátására volt bízva. A jogalko
tó az istenkáromlás jelentőségét a varázslással összhang
ban állapította meg. Eszerint a varázslás minden módjá
ban -  így az istenkáromlásban is -  Isten egyik megsérté
sét látta, amit halállal kellett büntetni.

Az egyház és inkvizíció által kijelentett -  a varázslás
sal is kapcsolatba hozott -  nemi erkölcs elleni bűncse
lekmények megítélése vezetett valószínűleg arra, hogy a 
varázslásért is tűzhalált szabtak ki, ami az egyházi ha
gyomány szerint, az erkölcstelenségért adható adekvát 
büntetésnek számított. A korabeli vallási felfogás értel
mében a tűzhalál tulajdonképpen a tisztító tűznek felelt 
meg, így a boszorkányokra nézve is megfelelő büntetés 
volt. Az erkölcs elleni büntetéseket a CCC 11. szakasza 
szabályozta.37

Érdekes megfigyelni, hogy a törvényben nem szabá
lyozták külön deliktumként a boszorkányszombaton va
ló részvételt. Ez magyarázható azzal is, hogy a kánoni 
jog tiltja az éjszakai táncba vetett hitet, így a jogalkotó 
sem vehette fel tényállási elemként.38 Mégis a fent emlí
tetteket megvizsgálva, a boszorkány szombaton elkövet
hető deliktumok szabályozását, büntetését megtaláljuk a 
törvényműben.



történeti sietnie

A Carolina révén, lehetőség nyílt a boszorkányperek
ben is fellebbezés benyújtására. Általában a Legfelsőbb 
Birodalmi Törvényszékhez (Reichskammergericht) for
dulhattak a perbe fogott személyek.39 Ez is a központi 
hatalom megerősítéséhez járult hozzá.
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1. A  KEZDETEK
Az ügyészség történetének kezdetei a homályba 

vesznek. Az intézmény kialakulása lassú folyamatban 
történt, különféle, a hiteles tevékenységgel összefüggő 
teendőket ellátó szervek és személyek megjelenésével, 
majd a funkciók lassú összeolvadásával. Az intézmény 
kialakulásának áttekintéséhez adalékokat tartalmaz a 
poroszló, a királyi ember, a királyi jogügyi igazgató, a 
vármegyei tiszti ügyészség, a városi tiszti ügyészség, az 
uradalmi ügyészség, a pénzügyi ügyészség és a királyi 
ügyészség története, amelyek megismerése által jutha
tunk el napjaink ügyészségéhez.

Árpád-házi királyaink korában jelent meg a porosz
ló, aki a bíró segédje volt. A bíró küldte ki a bírósági 
eljárást előkészítő bizonyítás felvételére. A poroszló 
részt vett a peres felek eskü tételében. Bírói pecsét fel
mutatásával idézést közölt szóban. A bírósági eljárás 
során a felperessel együtt járt el a perben. Ő jelentette
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A  magyar ügyészség 
kezdetei

be a perbeli egyezséget. Az ítéletet a poroszló vallotta 
(jegyeztette) be a kanonokok testületéből álló káptalan
nál, vagy a szerzetesekből álló konventeknél, mint hi
teles helyeknél. Behajtotta a bíró által megítélt pénzbír
ságot. Jelen volt a határjárásnál, a vagyonbecslésnél, az 
osztályra bocsátásnál, vagyis az örökség egyezségen 
alapuló felosztásánál az örökösök között.1 A poroszló 
ellenőrizte a megyésispánokat. Az ispán kellő vigyá- 
zással figyelte, beszedte-e a vámok, révek, vásárok 
után járó regálékat, (királyi haszonvételt) a szabadok


