
rópai Parlament által megformált közvetlen képviselet
nek jelentős súlya lesz, de amelyben a legitimáció for
rásai és dimenziói fokozatosan egybeolvadnak, így 
egyre nehezebb lesz világosan meghatározni egy adott 
szektor felelősségi körét. Az állampolgároknak alkal
mazkodniuk kell a teljes átláthatóságot nélkülöző újfaj
ta legitimációhoz, és el kell fogadniuk, hogy ez az eu
rópai politikaalakítás elkerülhetetlen terméke, ami nem 
a brüsszeli bürokráciának, hanem a modem jóléti és 
szolgáltató államok racionális érdekeinek köszönhető
en jött létre. A Parlament az állandó fejlődésben lévő 
európai politika és annak fragmentált legitimációja 
egyfajta szimbóluma, amely a jövőben még erősebbé 
válik. Az Európai Parlamentről szóló viták csak indiká
torai egy, a demokrácia optimális méretéről szóló szé
lesebb vitának.”

Ha a fúzió folyamatára úgy tekintünk, mint a kormá
nyok racionális stratégiájára, amellyel a gazdasági glo
balizációra és állampolgáraik szociális igényeire rea
gálnak, és ehhez igazítják állami apparátusukat és 
funkcióikat, akkor nincs visszatérés a „westminsteri 
parlamentarizmus” szép éveihez.

Tehát a „To make the world safe fór democracy” -  
Wilson korabeli dicséretes programja, az angolszász 
parlamentarizmus átmentése a nemzetközi kapcsolatok 
síkjára úgy tűnik lekerült a napirendről.

-  A törvényhozások megváltozott helyzete adott;
-  a többszintű kormányzás léte realitás;
-  a nemzetek feletti közösségi jog elsőbbsége tény, 

ami a bíróságokra kötelező;

-  az Európai Bíróság gyakorlata az európai jog al
kalmazásának elsőbbségét biztosítja;

-  a nemzeti Alkotmánybíróság hatásköre mindezek 
alapján korlátozódik, s ezek a szimptomák már nem a 
klasszikus jogállam ismérvei.

Eltűnőben egy klasszikus eszmerendszer, amely egy 
rendkívül gazdag, évszázadok alatt kikristályosodott 
jogi értékrendet örökített tovább.

Ezeknek az értékeknek az érdek motivációja meg
bomlott.

A kötet elején Montesquieu idézet szerepel. Rendkí
vül találónak tartom, s az új század útkeresésére feltét
len igaznak; ugyancsak a francia szellem mesterének 
aforizmáját:

„A régiek alkotásaiban az bűvöl el, hogy egyszerre 
ragadják meg a nagyot és az egyszerűt. Modemjeink vi
szont ha a nagyot keresik, elvétik az egyszerűt, s ha az 
egyszerűt keresik, elvétik a nagyot. Azokban mintha 
szép és tágas tájakat látnék, ezekben inkább egy kisstí
lű ember kertjének bokrait és pázsitait. -  A modemek 
lehet, hogy jót tesznek, de nem jól teszik.”

1 2004 tavaszán jelent meg Máthé Gábor német nyelvű monográ
fiája a hatalommegosztás problémáiról az Ungarische Recht- 
shistoriker sorozat első köteteként, a Gondolat Kiadó gondozá
sában. a Magyar Tudományos Akadémia Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Jogtörténeti Kutatócsoportjának keretében. A na
gyon érdekes kérdéseket tárgyaló könyvből itt most az elő- és 
utószót közöljük.
Készült az ELTE-MTA jogtörténeti kutatócsoportjában, az 
OTKA T 043 731 sz. pájázat támogatásával.

Fayer László 1842. június 2-án született Kecskemé
ten kereskedő családban, Feuer Eliás/Illés és 
Schwarz Regina gyermekeként. (A vezetéknév írá

sa az 1870-es évek elejéig váltakozott, volt Feuer, Fájer, 
Feyer is.)1

Életének első két évtizede szülővárosában telt, elemi 
és középiskolai tanulmányait itt végezte. A szülőföld 
hatása végigkísérte, mert mint egy későbbi professzor
társa mondta: „Nem hiába született Kecskeméten, már a 
stílusa is elárulta, hogy Kecskemétről került ide.”2 

Fayer életét alapvetően meghatározta, hogy gyer
mekkori súlyos balesete miatt évekig ágyban fekvő be
teg volt, ezért az ekkor szerzett tapasztalatai tették a 
mindenkori szenvedők, kiszolgáltatottak ügye iránt fo
gékonnyá és megértővé.

Tanulmányait 1856— 1861 -ben a piarista gimnázium
ban, 1861-1864 között pedig a református kollégium 
bölcsészeti tanfolyamán végezte. A naplóbejegyzések 
szerint „kitűnő felfogású, igen jó előadású, értelmes” 
tanuló volt, aki már ekkor bontogatta szárnyait a tudo
mány területén is, hiszen az 1863/64-es tanévben díja
zott lett a „bölcsészettan” jelentőségéről írott 
pályaművével.3

Az érettségi után a pesti egyetem jogi karán tanult 
1864-1870 között, ahol nagy hatást tett rá professzora,

_  ARCKÉPCSARNOK
Nónási László

Fayer László
a kor legjelentősebb büntetőjogásza, a későbbi igazság
ügy miniszter, Pauler Tivadar.

Fayer -  tanulmányai alatt -  kenyérkeresésre használ
ta Kecskeméten szerzett gyorsírási ismereteit, mivel 
1865-ben az országgyűlés gyorsírója lett, amelynek két 
évtizedig eleget is tett. (A gyorsírással tudományosan is 
foglalkozott, több tanulmánya jelent meg e területen. 
1866, 1867-ben ő szerkesztette a „Gyorsírási Év
könyv,” 1870-ben pedig a „Gyorsírászati Lapok” című 
kiadványokat.) Gyorsíróként ismerte meg a „haza böl
csét,” Deák Ferencet is, akinek egyik főművét, az 
1843/44-es büntető törvényjavaslatot egész életén át 
csodálta és népszerűsítette.

Fayer az egyetemet az akkor még nem általános dok
tori cím megszerzésével fejezte be.

Fayer László abban az időben kezdett jogtudomány
nyal és jogirodalommal foglalkozni, amikor Magyaror-__



történeti uemle

szágon elkezdődött a modem polgári jogrendszer és 
igazságügyi szervezet kiépítése. Abból a munkából, 
amely a büntető anyagi és eljárási jog kodifikációjához, 
annak javításához, az igazságszolgáltatás működésének 
kialakításához, a magyar jogi oktatás megújításához, és 
a jogászság megszervezéséhez vezetett, Fayer alaposan 
kivette részét a következő évtizedekben. Ehhez segítsé
get nyújtott széleskörű nyelvismerete, amely lehetővé 
tette számára, hogy megismerje és hasznosítsa kora eu
rópai jogtudományának eredményeit.

A pályafutása során megjelent szakcikkei, tanulmá
nyai, tankönyvei, összeállításai befolyásolták kora jog
életét, hatást gyakoroltak a jogalkotásra, jogalkalmazás
ra, illetve szervező munkája gyümölcseként megválto
zott a büntetőjog oktatása, és tartalommal töltődött ki a 
jogászság közösségi élete.

Fayer László a közéletben 1870-ben jelent meg, ami
kor másokkal együtt megalapította és szerkesztette a re
formkori előd nevét felvevő „Magyar Themis" című fo
lyóiratot. A lap jellegét meghatározta, hogy éveken ke
resztül az akkor létrehozott, és a hazai jogászságot első 
ízben összefogó Magyar Jogászgyűlés sajtóorgánuma is 
volt, amelynek kérdéseivel (előkészítés, viták, határo
zatok), továbbá a kodifikáció irányával, a joggyakorlat 
problémáival foglalkozott. E lap már Fayer kizárólagos 
szerkesztősége alatt, 1880-ban beleolvadt a kor egyik 
legszínvonalasabb, hasonló szellemiségű folyóiratába, a 
Jogtudományi Közlönybe. Fayer a további negyedszá
zadban e lapnak főmunkatársa, majd felelős szerkesztő
je, illetve egyik legtermékenyebb szerzője volt.4 írásai 
megjelentek a kor más jogi folyóirataiban, pl. A Jog, 
Ügyvédek Lapja, Büntető Jog Tára hasábjain is.

Kor- és pályatársának, Edvi Illés Károlynak az érté
kelése szerint a „halálbüntetés eltörlése, a büntetés mi
nimumának mellőzése, a börtönrendszer javítása, az es
küdtszék behozatalának sürgetése, a vádelvre alapított 
bűnvádi perben a védelem szabadságának és az egyéni 
szabadságnak biztosítása voltak azok a főtárgyak,” 
amelyekkel Fayer cikkeiben foglalkozott.'’

*

Fayer László oktatói pályájának kezdetét a pesti egye
tem jogi karán a magántanári képesítés elnyeréséhez 
1874-ben „A német bűnvádi eljárás javaslatának alapel
vei” címmel készített dolgozata jelentette, amelynek si
keres megvédése után bekapcsolódott a büntetőjog 
anyagi és eljárási ismereteinek tanításába.

Ő volt az első a hazai jogi oktatásban, aki az anyagi 
jog mellett önálló tantárgyként tanította a korábban tel
jesen elhanyagolt büntető perjogot. A büntetőjog okta
tását gyakorlatiassá tette, mert 1883-ban bevezette a 
szemináriumok tartását. Mint írta, „a positiv törvény el
sajátítása, szellemének átértése, a jogi műnyelv haszná
latának begyakorlása a szeminariális keretben kiválólag 
elérhető, s a mellett a szeminárium igen jó szónoklati is
kola is egyszersmind.”6

Hallgatói visszaemlékezése szerint „az előadáson
__mondottak a szemináriumban lettek közelebbről meg-
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beszélve és megvitatva, és a szemináriumban tárgyalt 
esetek, melyeknek bűnügyi tárgyalás alakjában való 
megbeszélésével a bűnvádi perrendtartás gyakorlati al
kalmazásába vezette be hallgatóit, gyakran a bün
tetőjogtudomány legnehezebb elméleti problémáira 
hívták fel a résztvevők figyelmét.”7

A jurátusok okulására „Bűnügyi esetek szemináriumi 
használatra" címmel gyűjteményt (1888, 1893) is ké
szített: az ebben szereplő több száz példa átfogta szinte 
az összes tényállást. A büntetőjog valóságát hozta közel 
hallgatóihoz azzal is, hogy rendszeresen börtönlátoga
tásokra vitte őket.

Alapvetően oktatási célból készültek könyvei is, így 
az először 1885-ben kiadott „Bűnvádi eljárás a tör
vényszékek előtt,” amelyet további kiadások követtek 
az eljárási jog fejlődésének megfelelően. Az újabb ki
adások ,A  magyar bűnvádi eljárás mai érvényében” 
(1887), majd az 1896-os kodifikáció után ,A  magyar 
bűnvádi perrendtartás vezérfonala” (1899, 1905) cím
mel jelentek meg.

Fayer volt az első, aki a Csemegi-kódex-szel létreho
zott modern jog tankönyvét a jogalkalmazás tapasztala
taira is figyelemmel megírta: 1895-ben jelent meg ,A  
magyar büntetőjog kézikönyve,” amelyet 1900-ban és 
1905-ben követtek az újabb, átdolgozott kiadások.

Műve előszavában kifejtette, hogy könyvében mód
szertani okokból szándékosan eltért az addig megszo
kott német eredetű, elvi jellegű tudományos felépítés
től, mert az oktatás során is „a tételes jogból kell kiin
dulnunk, annak talaján megmaradnunk. Mindazon tano
kat, melyek a büntetőjogot dominálják, ezen jogból kell 
lehetőleg kifejtenünk ... Oda kell hatni, hogy az elmé
let és a gyakorlat közt ne támadjon ellentét.”8

Finkey Ferenc szerint „ez a rendkívül tiszta, világos 
styllel írt, a bírói gyakorlatban felmerült tanulságos 
bűnügyek ügyes beszövésével élénkített szép munkája 
is rendkívül népszerűvé lett.”9

Az oktatás terén szerzett érdemeiért 1886-ban rend
kívüli tanári címet nyert.

A kiváló oktatói hírt szerzett Fayert a következő 
években meghívta tanszékvezető professzorának a po
zsonyi jogakadémia, majd a kolozsvári egyetem is, de 
ő, főképpen jogirodalmi, szervezői tevékenysége miatt, 
nem akart a fővárosból távozni.10

A budapesti egyetem jogi kara 1893-ban végre elő
terjesztést tett arra, hogy Fayemek a szemináriumi ok
tatás meghonosításával szerzett érdemeire, és a bűnvádi 
eljárás, mint tantárgy növekvő fontosságára tekintettel, 
állítsanak fel részére tanszéket e tárgyból. Ennek meg
valósítására 1895-ben került sor, Fayer pedig ez évben 
nyilvános rendkívüli tanár lett. Oktatói pályafutását 
1900-ban koszorúzta meg az egyetemi rendes tanárság 
elnyerésével.

Hallgatói szerették, visszaemlékezéseikben a legme
legebb szavakkal emlékeztek rá. Ennek a megbecsülés
nek volt a jele, hogy tanítványai, halála után, a büntető
jogi tanszéken az arcképét ábrázoló bronzplakettet he
lyeztek el. Tanítványai közé tartozott az anyagi és eljá
rási büntetőjog tudományának több későbbi kiválósága,



pl. Balogh Jenő, Vámbéry Rusztem, Heller Erik; An
gyal Pál pedig nála habilitált."

Fayer László 1874-től a budapesti ügyvédi kamara 
tagja is volt, de néhány év múlva felhagyott az ügyvéd
kedéssel oktatói, szerkesztői, jogászegyleti feladatai 
miatt.

*

1879-ben az addigi jogászgyűlések folytatásaként buda
pesti jogászok egy csoportja, köztük Csemegi Károly, 
Dell’ Adami Rezső és Fayer László létrehozták a Ma
gyar Jogászegyletet.

Ennek céljaként határozták meg „a tudományos 
munkásságot előmozdítani, a buvárlatot serkenteni ..., 
tudományos hatás és visszhatás által az igaz, a helyes, 
az alapos, a szükséges, a hasznos, a gyakorlatilag kivi
hető jogi tanok és intézmények számára a hazánkban 
szerzett tért megtartani ..., elfogulatlan, részletes bírá
lata tárgyává tenni a bírósági, a királyi ügyészségi, az 
ügyvédi és közjegyzői intézményeket, úgy szervezetük 
alapfeltételeit, valamint a gyakorlati kivitelt és az elért 
eredményeket illetőleg.” 12

A büntetőjog kapcsán, mint Fayer írta, az egylet fel
adatul tűzte a reform rendszeres tárgyalását, a kérdések 
iránti közfigyelem ébrentartását: „a büntetőjog és úgy
szólván minden kapcsolatos ágak tüzetes megbeszélését 
létesítette,” a börtönügy területén pedig „a különböző 
foglalkozású szakférfiak központja lett.”13

A létrehozott egyesületnek Fayer lett a központi 
alakja: hosszú ideig mint ügyvezető titkár. 1903-tól pe
dig alelnökként szervezte életét. Irányítása alatt a kis 
asztaltársaság egy 1500 tagot számláló országos egye
sületté növekedett. Fayer a magyar jogélet centrumává 
fejlesztette a szervezetet, amely az elmélet és gyakorlat 
képviselőit egyesítette.14

A jogászegylet meghatározó szerepet töltött be a ha
zai jogéletben előadásaival, rendezvényeivel, kiadvá
nyaival. Az egyletben megvitatásra kerültek a jogalko
tás, jogalkalmazás kérdései. Fayer is több alkalommal 
tartott előadásokat igazságügyi szervezeti, anyagi és el
járási jogi témákról.15

A bírói hatalomról szóló 1869: IV.tc. és az állami igaz
ságszolgáltatás létrehozásáról rendelkező 1871. évi tör
vények megteremtették azokat a szervezeti kereteket, 
amelyek között a modem állam igazságszolgáltatása 
működhetett, de még sokáig hiányoztak az anyagi és el
járási szabályok. A gondolkodó elmék a legjobb megol
dások kimunkálására törekedtek, és a kor lehetőséget is 
adott a nézetek kifejtésére és ütköztetésére.

Fayer egyetemi oktatóként és ügyvédként is érezte 
azokat a problémákat, amelyek a kodifikáció hiányából 
vagy annak hibás voltából származtak.

A szaklapokban, 1870 után a jogászgyűléseken, 
1879-től pedig a jogászegyletben felemelte szavát 
mindazon kérdésekben, amelyek a büntető- anyagi- és 
eljárási jog területén aktualitással bírtak, illetve prog-

Jog
ramszerűen megfogalmazta a jövőben megvalósítandó 
célokat.

Fayer az igazságszolgáltatás szervezetét illetően tán
toríthatatlan híve volt az esküdtbíráskodásnak: mind al
kotmányjogi, mind eljárási szempontból az esküdtszé
ket tartotta a legjobb megoldásnak. Évtizedeken át ki
tartóan érvelt az esküdtbíráskodás kiterjesztése és vé
delme érdekében. E téren legnagyobb hatással a Buda
pesti Ügyvédi Kamara megbízásából Csemegi Károly 
1882. évi törvénytervezetével szemben készített tanul
mánya, az 1884-ben megjelent „Bűnvádi eljárásunk re
formjához” című műve volt. Csemegi elvetette az intéz
mény alkalmazását, ezzel szemben Fayer közjogi, em
beri jogi és eljárási érvekkel támogatta az esküdtbírás
kodás létjogosultságát.

Tanítványa, a későbbi professzor és igazságügy mi
niszter, Balogh Jenő értékelése szerint e tanulmány 
„mások felszólalásai mellett a legnagyobb hatást tette 
arra, hogy büntető törvénykezésünk törvényhozási sza
bályozásánál az esküdtbíróság hatáskörének jelenté
keny kiterjesztése biztosíttassék.” 16 Fayer gondolatait 
tükrözték vissza az 1896-os bűnvádi perrendtartás álta
lános indokolásának VII. fejezetében írtak is, amelyek 
kifejtették az intézmény szükségességét.

Az 1905-ben Budapesten tartott VII. Nemzetközi 
Börtönügyi Kongresszuson Fayer fellépése határozta 
meg a vitatott esküdtbíráskodás melletti kedvező állás- 
foglalást is.

*

Fayer az eljárási jog területén elméleti munkáin túl 
alapvető jelentőségű gyakorlati munkásságot is kifej
tett, amely segítséget jelentett a jogalkalmazás számára. 
1885-ben megjelent, korábban már említett „Bűnvádi 
eljárás a törvényszékek előtt” című könyve az oktatáson 
túl a jogalkalmazók igényeit is kielégítette.

Ekkor már majd másfél évtizede vajúdott az eljárás 
kodifikálása, és ebben a helyzetben az általános hatás
körű bíróságok, a törvényszékek, a Csemegi Károly ál
tal még 1872-ben kidolgozott törvényjavaslatot alkal
mazták, amelyet az igazságügyminiszter az ügyészsé
gek számára kötelezően előírt, a bíróságoknak pedig 
ajánlott. Ezen kívül más jogforrásokban, törvényekben, 
rendeletekben szétszórt szabályok, de főképp a gyakor
lat volt az, amely iránymutatóként szerepelt a büntető 
törvénykezés számára.

Fayer gyűjteményes munkájába felvette az 1872-es 
javaslatot, mint Ideiglenes Bűnvádi Eljárási Szabályo
kat, egyéb előírásokat, és ezekhez hozzáillesztette az el
vi jelentőségű bírósági határozatokat.

A szerzője által szokásjogi forrásokból összeállított 
műként jelzett kiadvány kódex-szerű felépítésével való
di segítséget jelentett a jogalkalmazás számára. A szak
sajtó elismeréssel méltatta a művet, amelynek célja 
volt, hogy „a gyakorlati téren működő jogi közegeket, 
értve az ügyészt, bírót és az ügyvédet, az érvényben le
vő jog felől tájékoztassa.” 17

Mint Balogh Jenő írta, „ez az összeállítás igen hasz
nos szolgálatokat tett mind az elmélet, mind a gyakorlat



munkásainak, mind a törvényelőkészítőknek..., ugyan
is rendszeresen megítélhető volt, mi a határozottan ki
fejlődött jogszokás, bizonyos kérdésekben van-e, és ha 
igen, minő irányban megállapodott bírósági gyakor
latunk?” 18

E művet 1887-ben követte az újabb kiadás, mert -  
mint a szerző írta -  „az első kiadás alig két év alatt a 
gyakorlat férfiainak kézi könyve lett s el van terjedve 
felső tanintézeteinkben is.”19

Az ezúttal ,/> magyar bűnvádi eljárás mai érvényé
ben” címmel napvilágot látott kötetet számottevően bő
vítette Fayer: felvette a járásbírósági eljárás, a rögtönbí- 
ráskodás, a sajtóügyi és kihágási eljárás szabályait és 
gyakorlatát is, valamint kiegészítette terjedelmes elmé
leti és történeti ismeretanyaggal.

Fayer gondot fordított a bíróságok ítélkezési gyakor
latának ismertetésére is, mivel 1876-tól szerkesztette a 
„Döntvények gyűjteménye, ” majd a Jogtudományi 
Közlöny mellékleteként megjelenő „Döntvénytár” című 
összeállításokat is, amelyek szintén alapvető segítséget 
jelentettek a jogalkalmazók számára.

*

Fayer László, mint az anyagi büntetőjog művelője hár
mas tevékenységet fejtett ki: rendszeresen feldolgozta a 
tételes jogot, megfogalmazta fejlesztésének kívánalma
it, és állást foglalt korának külföldön felmerült új irány
zataival kapcsolatban.

Fayer hatalmas nemzetközi ismeretanyaggal rendel
kezett, tudása kiterjedt korának európai és észak-ameri
kai hatályos jogára és jogirodalmára. A külföldi ismere
tek mellett mindig hangsúlyt fektetett a magyar jogi ha
gyományokra is, amelyeket részint maga tárt fel, vagy 
másokat biztatott a forráskutatásokra.

Mint az őt közvetlen közelről ismerő Balogh Jenő 
megállapította, „nem a jogi dogmatika legnehezebb kér
dései érdekelték, hanem inkább az emberiességi szem
pontok, az alkotmányjogi vonatkozások, a büntetési 
rendszer, a börtönügy egyes kérdései.”20

Kiindulási pont számára mindig korának óriási kodi- 
fikációs teljesítménye, a bűntettekről és vétségekről 
szóló 1878: V. törvénycikk, a Csemegi-kódex volt. Már 
ennek előkészítése során több írást jelentetett meg, 
amelyekben kritikai észrevételeket tett néhány szabá
lyozási elképzeléssel kapcsolatban, majd a hatályba lé
pés után évtizedeken keresztül foglalkozott a törvény- 
könyv számos rendelkezésével, elsősorban a szankció- 
rendszer kérdéseivel, továbbá a néhol hiányos szabályo
zással.

A törvénykönyvről az volt a véleménye, hogy „min
den szavának óriási tanulmány és érett megfontolás a 
forrása, és e forrásból egy olyan rendszeres egész kelet
kezett, melynek mindenik intézkedése összefüggésben 
van a másikkal”. Mint írta, „mindig hódolattal adóztam 
azon nagy tudományosság iránt, melyet a magyar bün
tetőtörvénykönyv és annak indoklása visszatükröz. De 
ebből nem következik, hogy a szakbeli kritika jogát kö-

__telességszerűen ne gyakoroljam, s a kódexben itt-ott
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mutatkozó egyes szögletességek és hézagok eloszlatása 
által a kódex rendelkezései közt az összefüggést még 
szorosabbá tenni ne iparkodjam.”21

Fayer a büntetőjog központi elemének a felelősséget 
és a szankciót tartotta, amely utóbbi viszont csak a kul- 
túrállam viszonyai között érvényesülhet. Mint írta, „a 
cselekmény és a jogsérelem súlya végtelenül variál, a 
mai büntetőtörvénykönyvek által elfogadott büntetések 
súlya pedig -  humanitárius és erkölcsi tekinteteknél 
fogva -  bizonyos határon túl nem mehet... Minél ki
sebb súlyú a bűncselekmény és a jogsérelem, vagy né
mely esetben a veszélyeztetés: annál kisebb a visszator- 
lás elvénél fogva a büntetés is.”22

Ebből az alapállásból vallotta, hogy „a magyar bün
tető-törvénykönyv igen szigorú kódex. A bírói gyakor
lat pedig, amely annak alapján meghonosult, még a kó
dexnél is szigorúbb.” Fayer a Btk. szigorát konkrétan a 
fegyházbüntetés általános minimumának, és az egyes 
büntetési tételek speciális minimumának a magasságá
ban látta.23

Fayer László pályafutása során cikkek, tanulmányok, 
előadások tucatjaiban érvelt magyar jogtörténeti adatok 
és külföldi tapasztalatok alapján a büntetőjog túlszig- 
orának enyhítéséért. Az e kérdéssel kapcsolatos nézete
it „Büntetési rendszerünk reformja (Adalék a büntető 
törvénykönyv módosításához)” címmel 1889-1892-ben 
megjelentetett sorozatban foglalta össze, amely jelentős 
hatást tett a jogirodalomra, és serkentette a jogalkotási 
elképzeléseket.

Az itteni tanulmányaiban foglalkozott mindazokkal a 
nehézségekkel, hiányosságokkal -  pl. a visszaesés, a 
minimumok, a minősített lopások büntetése, a bünteté
sek végrehajtása, -  amelyek a hétköznapi jogalkalma
zás számos problémáját jelentették. Fayer részint a kül
földi jogalkotás, részint a hagyományos magyar jog 
alapján számos ötletet felvetett a büntetési rendszer bő
vítése érdekében: így megfogalmazta a közmunka, a bí
rói dorgálás, házi fogság, a rendőri felügyelet alá helye
zés, kiutasítás szükségességét. Szót emelt a vizsgálati 
fogság beszámításáért, a feltételes szabadlábra helyezés 
továbbfejlesztéséért.

A szankciórendszer megújításában a legnagyobb sze
repet a feltételes elítélés intézményének tulajdonította. 
Mint írta, „czélszerűségi tekintetek határozottan javall- 
ják, hogy ott, hol a cselekmény csekély súlyú, az állam 
közege a gondos családapa álláspontjára helyezkedjék s 
föltételesen mondja ki az ítéletét... A csekélyebb súlyú 
delictumok számára egy oly büntetésnem volna nyerve, 
mely kevésbé pusztító jellegű, mint a szabadságvesztés
büntetés.”

Fayer vallotta, „ha ezen büntetés-nemet beigtatjuk a 
büntetések közé, s a pénzbüntetés fokozott alkalmazá
sának is több helyt engedünk a törvényben, a rövid tar
tamú szabadságvesztés-büntetések felszorulnak a vala
mivel súlyosabb cselekményekhez: és minthogy fokról- 
fokra egyik büntetési nem a másikat tolja, az egész bün
tetési rendszer megérzené a hatást s rugékonyabbá vál
nék.”24

Fayer László évtizedeken át észrevételezte, támadta a



Btk. 340.§-ának a minősített lopásokkal szembeni eltúl- 
zottan szigorú büntetési tételét. Feljegyzett minden kis 
élelmiszer vagy viráglopást, amely miatt a törvény hal
latlan szigoránál fogva a bíróságnak a vádlottat leg
alább hat hónapi börtönre kellett ítélnie, és az ezt kisza
bó ítéletekről a Jogtudományi Közlönyben külön rova
tot vezetett. Minden fórumon agitált e drákói szabály 
megváltoztatásáért. Mint lapjában írta, „követeljük az 
apró lopásoknál a 6 havi börtönminimum áttörését, 
mely minimum évenkint sok száz embert visz börtönbe, 
kik a mai felfogás mellett legfölebb csak feltételesen 
ítéltethetnének el.”25

Tévedés volna azt hinni, hogy Fayer kizárólag a Btk. 
enyhítéséért lépett fel. Több tanulmányában hívta fel a 
figyelmet arra, hogy a kódex számos jogtárgyat nem, 
vagy nem megfelelően óvott. Kifogásolta, hogy a tör
vény nem védte eléggé az erkölcsi javakat, a női becsü
letet, nem büntette a munkaadók azon súlyos mulasztá
sait, amelyeket ő „ipari culpa” címszó alatt foglalt ös
sze. Ez alatt az olyan vétkes könnyelműségeket értette, 
amikor nem megfelelő berendezés, munkaeszköz útján 
a munkások életét, testi épségét súlyos veszélyeknek 
tették ki. A hiányosságok kiküszöbölésére javasolta pl. 
a kerítés, a kényszerítés tényállásainak megfogalmazá
sát és büntetését is.26

Elképzelései széles körben figyelmet és elismerést 
nyertek. Mint a kritika írta a „Büntetési rendszerünk re
formja" című művéről, az „eszmékben igen termékeny 
s felöleli mindazon reformokat, melyek a mai büntető
tudományt foglalkoztatják. Szerző alaposan s nagy tu
dományos készlettel tárgyalja az általa felvetett 
kérdéseket.”27

Fayer a bűnözés utánpótlásának elapasztása érdeké
ben élharcosa volt a gyermekek védelmének. E terüle
ten is bírálta a Csemegi-kódex szabályozását, továbbá 
hiányolta a megfelelő intézményi hátteret a gyermekvé
delem érdekében.

Szükségesnek tartotta a fiatalkor határának 18 évre 
emelését, azzal érvelve, hogy „ezeket a fiatalkorú egyé
neket büntetni, és közönséges börtönintézetekbe dugni 
nagyon veszélyes dolog,” mert „ott a megrögzött go
nosztevőktől kellő kiképzést nyernek a bűntettek elkö
vetésének tudományából.” Ennek kiköszöbölése érde
kében szükségesnek vélte a büntetés jellegével nem bí
ró szankcióként a javító intézetekbe utalást, amelyek 
számának tetemes szaporítását elengedhetetlennek tar
totta.28

Fayer László az 1899-ben Budapesten tartott Nem
zetközi Gyermekvédő Kongresszuson javaslatok gar
madáját terjesztette elő a fiatalkorúak büntetőeljárásá
val kapcsolatban. A fogvatartást ritka kivételnek kíván
ta, amelyet mindig elkülönítve kellene végrehajtani. A 
lehető leggyorsabb, minden szerv részéről soronkívüli 
eljárás keretében, kötelező védelem mellett kell a fiatal
korúakat felelősségre vonni.29

Az óriási jogirodalmi munkásságot kifejtő Fayer, aki 
írásaiban számos vonatkozásban megjelölte a jog kiala
kításának, javításának módját, 1890-től több alkalom
mal részt vett az Igazságügyi Minisztérium által szerve

zett szaktanácskozmányokon, amelyek a Btk. módosítá
sát, illetve a perrendtartás mellékjogszabályainak kidol
gozását célozták.

A legnagyobb elismerést, gondolatai jelentős részé
nek valóra válását azonban már nem érte meg, mivel a 
kormány csak a halála után, 1907 nyarán terjesztette be 
javaslatát a módosításokra. Az 1908:XXXVI. törvény
cikként kihirdetett, a büntetőtörvénykönyvek és a bűn
vádi perrendtartás kiegészítéséről és módosításáról szó
ló novella Fayer László munkásságának igazolása volt. 
E törvény bevezette a feltételes elítélést, mivel lehetővé 
tette a szabadságvesztés felfüggesztését, fiatalkorúak
nál pedig a próbára bocsátást. A fiatalkor felső határát a 
18. évben vonta meg, és nevelő intézkedésként lehető
séget adott a dorgálás, próbára bocsátás, javító-nevelő 
intézet alkalmazására. A különös részt módosító rendel
kezések között leszállította a Fayer által mindig kárhoz
tatott, eltúlzott lopási büntetési tételt, továbbá beépítet
te a szintén általa kívánt kerítés tényállását.

*

Fayer László tudományos tevékenységének legmaga
sabb elismerését jelentette, hogy a Magyar Tudomá
nyos Akadémia 1894. május 3^1-én tartott nagygyűlé
sén levelező tagjának választotta. A jelölést korának ne
ves büntetőjogásza, -  a korábbi királyi ügyész, majd 
kodifikátor, egyetemi tanár, kultuszminiszter -  Wlas- 
sics Gyula akadémikus tette. Ajánlása szerint Fayer 
„évek hosszú során át a büntetőjogi irodalom intenzív 
művelője..., úgy is, mint író, mint szerkesztő, mint ta
nár feladatának magaslatán áll.”

Fayer „sokoldalú irodalmi munkásságából” kieme
lésre kerültek addigi összefoglaló eljárási jogi művei, 
amelyekben a szerző „a tudomány magaslatából tár
gyalja a bűnvádi perjog alapvető kérdéseit,” továbbá ,A 
büntetési rendszerünk reformja" című füzetek, ame
lyekről „elmondhatjuk, hogy a büntetőjogi reform leg
alaposabb előkészítése az, a mit e művek tartalmaz
nak,” valamint a büntetőjogi determinizmusról írt „fi
gyelemreméltó tanulmány.”30

Az újonnan megválasztott tag 1894. december 10-én 
tartotta székfoglaló értekezését ,Az otthon védelme a 
magyar büntetőjogban" címmel.31 Fayer így lépett ko
rának legjelesebb jogtudósai, pl. a modern magyar igaz
ságügyi szervezetet létrehozó Horvát Boldizsár, a pol
gári perjog kimagasló művelője, Plósz Sándor, a neves 
jogtörténész Hajnik Imre, a római jogot művelő Vécsey 
Tamás, Hoffmann Pál akadémikusok társaságába.

Fayer László akadémikusként a legnagyobb figyel
met az általa mindig is a magyar reformkor kimagasló 
jogalkotási kísérletének értékelt 1843/44. évi büntetőjo
gi kodifikációnak szentelte. Ennek érdekében 1895 má
jusában sikeres indítványt tett az Akadémiának „a ja
vaslatok teljes anyaggyűjteményének rendbeszedése és 
kiadása iránt.” Előadása szerint „megbecsülhetetlen 
szolgálatot tennénk ezzel a magyar jogi irodalomnak, s 
újabb adalékot nyújtanánk annak feltüntetéséhez, hogy 
a negyvenes évek nagy államférfiai az intézmények



szervezésében mily óriási eszmegazdagság fölött ren
delkeztek.”32

Több éves kitartó kutatás eredményeként Fayer 
1896-1902 között négy hatalmas kötetben jelentette 
meg ,Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyűjte
ménye" című összeállítást. A kötetekben összegyűjtötte 
a kodifikációs kísérlet minden fellelhető dokumentu
mát, és gazdag bevezető tanulmányokkal látta el azokat. 
A szerző előzményként felvette a gyűjteménybe az 
1795. és az 1827. évi büntető törvénykönyv-kísérletek 
anyagát, illetve az utóbbi részeit, elsőként hozva azokat 
nyilvánosságra.

Fayer az összeállítást annak érdekében készítette, 
hogy bemutassa, miszerint a magyar büntetőjog történe
te bővelkedik olyan előzményekben, amelyek a ma
gyarországi jogtudomány fejlettségét és önállóságát bi
zonyítják. Megfogalmazása szerint „a gyűjtemény fő
feladata az, hogy lehetővé tegye az önálló magyar bün
tetőjog rendszerének kiépítését. A törvényhozási és szo
kásjogi előzmények feltárása nélkül az építmény nem 
nyugodott kellő biztos alapon, s kénytelen volt mindun
talan a külföldön támaszt keresni.” Mint írta, a gyűjte
mény tükrében téves azon állítás, mely szerint „a ma
gyar büntetőjog nem egyéb mint a német büntetőjog le
ányjoga, leginkább a külön fejlődés és az önálló rend
szer felépítése czáfolja meg.... A büntetőjogi rendszer 
fejlesztésének kulturális munkájából Magyarország bő
ven kivette a maga részét.”33

Kutatásainak eredményeit külön füzet alakjában is 
közrebocsátotta, és az 1899-ben Budapesten tartott 
Nemzetközi Büntetőjogi Kongresszus tagjainak ajánlot
ta a hazai jogtudomány előzményeinek ismertetése ér
dekében. Finkey szerint „kézzel fogható bizonyságul 
annak, hogy milyen kiváló codificatorius munkát ter
melt a magyar Géniusz.”34

*

Fayer László több évtizedes fáradhatatlan oktatói, tudo
mányos, szervezői munkáját a hosszas krónikus beteg
sége miatt 1906. november 9-én bekövetkezett halála 
törte meg. Elhunyta nagy részvétet keltett a magyar jo
gásztársadalomban és a közvéleményben. A korabeli 
újságok meleg szavakkal méltatták az elhalt életútját és 
érdemeit. A kor egyik legnépszerűbb lapja, a Vasárnapi 
Újság nekrológja szerint „minden ízében erős reforme- 
ri szellem, törhetetlen kitartás az eszmék igazsága mel
lett. s rajongó hit a jónak győzelmében, -  e három jelle
mezte Fayer László tudományos és szakirodalmi 
működését.”35

*

Fayer László jogtudósként mindvégig büntetőjoggal 
foglalkozott, nézeteit könyvek, tanulmányok, cikkek 
sora örökítette meg, amelyekből az alábbiakban foglal
hatók össze főbb gondolatai:

A jogot a társadalmi rend fenntartása tudományának 
tekintette: ezen belül az államra vonatkozó szabályokat 
a közjog tartalmazza, amelyhez tartozik a büntetőjog is.
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Az államnak a bűncselekmény és a büntetés megállapí
tásához való szabadságát a szerződéses felfogásból ve
zette le. Mint „Büntetőjog és közjog" című tanulmányá
ban írta, „az egyén a békés élet kedvéért az államhata
lommal szemben lemondott a maga szabadságának egy 
részéről. Fia ezt a megállapodást az egyén nem tartja 
meg, és megsérti az együttélésnek közösen elfogadott 
törvényeit, elveszti testi, erkölcsi vagy vagyoni javai
nak egy részét azon arányban, a mily súlyos volt az ő 
törvényszegése.”

Ez a büntetőhatalom azonban nem korlátlan, mert „a 
közjog az alkotmányos államban megoltalmazza az 
egyén jogkörét, s nem engedi meg, hogy a büntető bíró 
bizonytalan talajra helyezkedve büntessen. Az abszolu
tisztikus államforma alatt, a míg nem igen léteztek 
egyéni jogok, a közjogi korlát nem volt meg..., azóta 
azonban, hogy alkotmányosság uralkodik, áthághatat
lan korlátozást szenved a bíró hatalma. Ha nincs meg 
teljes biztossággal a bűnösség, nem büntethet.”36

Az emberi jogok elismerése óta az állam is csak a jog 
által pontosan szabályozott módon, törvényes eljárás 
keretében léphet fel normaszegő polgárával szemben. 
Fayer leszögezte, hogy „az egyénnek az államhatalom
mal szemben érvényesíthető legfontosabb jogai és javai 
főleg a bűnvádi eljárás terén forognak kérdésben.”

A büntetőjogviszony keretében alapvető érdekek üt
köznek egymással, de a jogállamnak mindig határokat 
szab a törvény. Mint Fayer László megfogalmazta, „a 
bűnvádi eljárást úgy fogom fel, mint az állam büntető 
hatalmának vezérlőjét és egyszersmind a büntető hata
lom túltengése elleni védbástyát... Az anyagi igazság 
jelöli meg a végső határt, mely elválasztja egymástól a 
büntető hatalomnak és az egyéni jogkörnek területét. A 
büntetendő cselekmény elkövetésével elveszti az egyén 
a maga szabadságának, a szabad mozgásra szolgáló te
rületnek egy részére való igényét. Minél súlyosabb a 
sértés, annál sújtóbb lehet a megszorítás, vagyis annál 
nagyobb részét veszti el az egyén a maga jogkörének. A 
bűnügyi bíró állapítja meg, vájjon igaz-e az állítás, 
hogy a gyanúsított egyén tett olyast, a mi által törvényi
leg biztosított jogaiból és javaiból valamit elveszt, és ha 
igen, mennyit veszt el... Az egyén ellen irányuló állami 
visszatorlás tehát jogi korlátokhoz van kötve, és ezen 
rendszer szemben áll egyrészt azon korlátlan megtorlás
sal, mely a múlt századok büntetőjogát és bűnvádi eljá
rását jellemezte, és szemben másrészt a még a megtor
láson is túlmenő biztonsági intézkedésekkel, melyeket a 
kriminológia tanai tennének szükségessé.”37

Fayer e véleményével szembeszállt a kor Európájá
ban divatos ún. új irányzatokkal, amelyek a büntetőjog 
klasszikus felfogásával szemben nem az elkövetett tett
re, hanem a veszélyes személyiségre helyezték a hang
súlyt. Az ezzel kapcsolatos nézeteit a „Determinizmus 
a büntetőjogban” című cikksorozatában tette közzé 
1893-ban.38 Ebben elutasította a determinisztikus felfo
gást, amely szerint az embernek nincs akaratszabadsá
ga, magatartását körülményei annyira meghatározzák, 
hogy ezek motiváló hatása alatt állva, cselekményeiért 
nem tartozik felelősséggel. E nézet szerint a társadalmi



célszerűség viszont azt követeli, hogy a biológiai vagy 
szociológiai okokból determinált embereket kiemeljék 
a közösségből, és velük szemben védő intézkedéseket 
tegyenek.

Fayer László ezzel szemben leszögezte, hogy az em
ber a már elkövetett cselekedeteiért tartozik felelőség
gel, nem pedig esetleges jövőbeni magatartásáért. Mint 
írta, „a legújabban annyira megtámadott megtorlási elv 
valóságos bástyát képez az üldözések túlterjeszkedése 
ellen. Mert midőn a büntetőjog egyik eleméül vesszük a 
megtorlást, be kell várni a cselekmény elkövetését, 
megtorlás nem lévén képzelhető elkövetés nélkül.”

Alkotmányos államban nem lehetséges, hogy valaki 
ellen konkrét cselekvés hiányában, potenciális veszé
lyessége miatt fel lehessen lépni. Mint írta: „a szemé
lyes szabadság biztosítékai, melyek a mai bűnvádi eljá
rásban lépten-nyomon le vannak rakva, tárgytalanná 
lennének, mivel az államhatalom actiojának nem volna 
egyéb mérve és korlátja, mint az, hogy mennyiben ve
szélyes a jövőben ezen ember... Ha egyszer kiküzdöt- 
ték elődeink azt, hogy nulla poena sine crimine, és ki- 
küzdötték ezen kívül a bírói jogkör külön állását és füg
getlenségét, ne legyünk legalább mi jogászok oly köny- 
nyelműek, hogy ... a polgári szabadság ezen legna
gyobb garantiáit feladjuk.”

Vallotta, hogy az ember felelősséggel tartozik maga
tartásáért, mert mindig megvan az akaratszabadsága, 
bár ez csorbulhat a körülmények hatása alatt. Éppen ab
ban áll a bíró feladata, hogy a felelősségre vonás során 
számba vegye „a viszonyok nyomasztóságát, az akarat
erőnek bármi oknál fogva beállott elgyengültségét, a 
kényszerhelyzetei, s ebből következtetve egyrészt a 
concret esetben mérsékeli a repressio súlyát, másrészt 
olyképp rendezi be a büntetést, hogy annak végrehajtá
sa lehetőleg az akaraterő fokozására szolgáljon.”

Azt is megállapította azonban, hogy „a büntetőjog 
kénytelen sok esetben lemondani a repressióról, mivel a 
személyes szabadságot biztosító közjogi és bűnvádi el
járási törvények értelmében az, a ki a maga jogkörében 
maradt, nem háborgatható. A bíró tehát felmentést 
mond ki többek közt akkor is, ha kételkedik, vajon a 
vádlott túlment-e a kiszabott korlátokon. Ez eshetőleg 
ellenkezik az igazsággal. De nem is az igazság itt a fő
elv, hanem az, hogy büntetés csak oly ember ellen 
szabassék ki, a kire jogilag bizonyossá tétetett, hogy 
bűntettes.”

Fayer megállapítása szerint „a büntetőjog azon empi
rikus alapon áll, hogy a büntetési sanctio és a felelős
ségre vonás tényleg képes az emberekre hatni oly irány
ban, hogy más jogait ne sértsék.” A büntetőjognak ép
pen ez, a szankció a lényege.

Fayer ezzel kapcsolatban magát az ún. egyesítő el
mélet követőjének tartotta, amelyre vonatkozó nézeteit 
,A magyar büntetőjog kézikönyve” című művének 3. 
kiadásában, 1905-ben fejtette ki a legrészletesebben. 
Ezen elmélet „a büntetés igazolását a belső igazságban 
találja: a konkrét büntetés igazolását a jogrend fenntar
tásában. Egy állam, mely tudatában van jogának és kö
telességének, a büntetésnél nem megy túl a visszatorlás

mérvén, de a visszatorlás jogát csak annyiban veszi 
igénybe, a mennyiben ezt a jogrend és a jogbiztonság 
feltétlenül megköveteli.”

A büntetés fogalmát illetően megállapította, hogy ab
ban „benne van úgy a visszatorlás, mint a czélszerűség 
eszméje. De nem oly értelemben, hogy egyik a másik 
nélkül is alkalmazható. Ha visszatolásra nincs alap, a 
czélszerűség nem elegendő az intézkedésre, ha pedig 
nem czélszerű, vagyis nem feltétlen szükséges az intéz
kedés, akkor a visszatorlás szempontja enged. A két té
nyező egymást kölcsönösen korlátozza”: büntetünk, 
mert bűncselekmény történt, és azért, hogy a jövőben 
ne történjen bűncselekmény.

Ha már büntetni kell, akkor Fayer a legsokoldalúbb 
büntetésnek a szabadságvesztést tartotta. Nézete szerint 
ez „az egyénnek oly javát vonja el, mely ha nem is bír 
mindenki számára egyenlő értékkel, de minden egyénre 
nézve kétségkívül értéket képvisel. És e mellett nagyon 
osztékony is. A pár órára terjedő minimumból kiindul
va, fokozható az életfogytig tartó fegyházig... Nem 
csak a mennyiség által súlyosítható, hanem az intensitás 
által is. Különböző végrehajtási nemek szervezhetők, és 
ezek mindegyikénél más és más czélokat tartanak szem 
előtt.” Végkövetkeztetése szerint ezenkívül „nincs bün
tetési nem, mely a cselekmény bírói individualisatióját 
ennyire előmozdítani képes volna.”39

. *

Fayer László az igazságszolgáltatási szervezet társadal
mi rendeltetését úgy határozta meg, hogy „az a nagy 
személyzeti organismus is, mely az államban a büntető
jogot kezeli, és mely organismusnak nem csak az a fel
adata, hogy az összeütközéseket constatálja és a törvé
nyeket magyarázza, hanem egyszersmind az, hogy az 
összeütközéseket kevesbítse és a lehető minimumra 
leszállítsa.”40

Az igazságszolgáltatást illetően alapvetőnek tartotta 
e hatalmi ág függetlenségét. Mint perjogi tankönyvében 
írta, „minél fokozottabb függetlenséget élveznek a bírák 
és ügyészek, annál inkább meg van védve az egyén sze
mélyes szabadsága a kormányhatalom ellenében. Min
den állami tényező eltéríthető a maga útjáról és befolyá
solható a napi áramlatok által: a magistratura a legke
vésbé.”

A bíró személyében független, míg az „ügyészség, 
mint egységes testület, és az igazságszolgáltatásnak egy 
akarat szerint működő szerve... külön testületet képez, 
és tagjainak a kormány irányában külön függetlenségi 
jogai vannak.”41

Fayer egyébként a büntető igazságszolgáltatás leg
fontosabb tényezőjének „a polgári elem részvételét” 
tartotta, melynek esküdtszéki formája mellett egész éle
tén át hitet tett. Szinte elfogultságig menő nézeteit szá
mos művében nyilvánosságra hozta 42

Az esküdtszéket alkotmányos garanciának tartotta a 
polgári jogok védelmében, amely egyben közjogilag is 
megfelel a népképviseleti állam elvének. Szerinte „a 
parlamentarismus ugyanazon gondolaton alapszik, mint.



az esküdtszék,” vagyis „a hatalmak szétosztásán.” Mint 
írta, „minden terén államéletünknek megtaláljuk az es
küdtszékkel analóg szervezeti fejleményeket. Magyar- 
ország törvényhozása széles népképviseleti alapon 
nyugszik, a közigazgatásban laikus elemek képezik az 
autonóm testületeket... Egyedül az igazságszolgáltatás 
volna az, amely nem szervezkednék a többi állami insti- 
tutiókkal azonos alapon?”

Vallotta, hogy az esküdtszéknek jelentős erősítő ere
je is van a közgondolkodásra, mert „a laikus elem bevo
nása által azon megnyugtató tudat vitetik a társadalom 
széles rétegeibe, hogy a polgárok önmaguk közvetlen 
befolyást gyakorolnak az igazságszolgáltatás vitelére és 
a jogfejlődésre, s ez által az igazságszolgáltatás iránti 
bizalom és az államhoz és annak intézményeihez való 
ragaszkodás fokozódik.”

Fayer szerint a bíráskodás egyik eleménél nincs 
szükség szakértelemre, mivel „a bűneset bírói eldönté
sénél első sorban nem jogról, hanem annak megállapí
tásáról lévén szó, vájjon a bíráskodás tárgyát képező 
tény valóban megtörtént-e vagy nem. Ezen functio tel
jesítése a speciális jogászi végzettséghez nincs kötve. 
Bármely ember a mindennapi életben gyakran jön azon 
helyzetbe, hogy lelkiismeretesen véleményt alkosson 
magának egy általa közvetlenül nem észlelt tény meg
történtéről és ebbeli pontos vizsgálódása eredményéhez 
alkalmazza további elhatározását.”

Leszögezte azt is, hogy a modern eljárási alapelvek, 
a szóbeliség, közvetlenség, nyilvánosság, a bizonyíté
kok szabad mérlegelése szintén az esküdték közremű
ködését igénylik a büntető perben.

Ezek közül talán legfontosabbnak a bizonyítással
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MOTTÓ:

„SZEMÉLYI IGAZO LVÁNY, V A N , TEHÁT ÉN LÉTEZEM"

Az „ötvenes évek"-ben az „újszakasz” reformpolitiká
jának jelképe az első Nagy lmre-kormány (1953. július 
4 -  1955. április 18.) volt.

A reformprogram megfogalmazására a Magyar Dol
gozók Pártja Központi Vezetőségének 1953. június 
27-28-ai ülésén került sor. Ezen elítélték a Ráko- 
si-Gerő-Farkas-Révai csoport tevékenységét. A Köz
ponti Vezetőség ülésén hozott határozat az első magyar 
reformkísérlet volt. amely egyúttal nemzetközi jelentő
séggel is bírt. A Központi Vezetőség titkársága -  Ráko
si Mátyás pártfőtitkár javaslatára -  azonban nem hozta 
nyilvánosságra a határozatot.

A júniusi határozat hatására a politikai, társadalmi, 
gazdasági rendszerben alapvető változás nem történt, a 
döntési mechanizmusok, és többségükben a szereplők is 
változatlanok maradtak. A miniszterelnöknek -  akit 
Moszkva hozzájárulásával neveztek ki -  továbbra is az ál
lampárt keretei között kellett keresztülvinnie az adott 
helyzetben pozitív, a lakosság javát szolgáló változásokat.

A mezőgazdaságban lehetővé vált a szövetkezetek 
feloszlatása a gazdasági esztendő végén, eltörölték a 
beadási hátralékokat, 1954 januárjától kedvezőbb be
szolgáltatási rendszert vezettek be. Az iparban csökken
tették a túlfeszített beruházási tervet, mindenekelőtt a 
nehézipari fejlesztések tekintetében. Feloszlatták az in
ternáló táborokat, közkegyelmet hirdettek, megszüntet
ték a rögtönbíráskodást, feloldották az „osztály idege
nek " kényszerlakhelyhez kötését.

A feszültségoldó intézkedések továbbfejlesztését a 
politikai intézményrendszer lényeges elemeinek válto
zatlansága gátolta. Az egy párt rendszerű diktatúrán a 
népfrontmozgalom -  Nagy Imre szándékai szerint 
„akár" a korlátozott többpártrendszerig fejleszthető -  
fejlesztési kísérlete nem üthetett rést.

A  SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY ELŐZMÉNYE
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 
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döntött a lakosság személyi igazolvánnyal való 
ellátásáról.2 Ennek előzményeként a Belügyminiszté
rium Közrendészeti főosztályának Igazgatásrendészeti 
osztálya 1952. szeptember 29-én javasolta a személyi 
igazolványok bevezetését. Eszerint: „...az igazolvá
nyok az egész országban egyformák lesznek. Kiemelt 
városokban és a határövezetben állandó tartózkodásra 
jogosultak igazolványát különleges bélyegzővel fogjuk 
ellátni.”3

A Minisztertanács 1953. október 16-ai ülésére ké
szült belügyminisztériumi előterjesztésben a személyi 
igazolvány bevezetésének várható költségeit 90 millió 
forintra becsülték, elkészítéséhez 161 tonna különleges 
famentes papírt, 220 tonna egyéb papírt és kartont a 
nyilvántartásokhoz, továbbá 252 m2 grabiol-vászont az 
igazolványok bekötéséhez igényeltek.4

A Belügyminisztérium Kollégiuma 1953. december 
8-ai ülésének5 5. napirendi pontjaként szerepelt a „Je
lentés a személyi igazolványok bevezetésére tett előké
szítő intézkedésekről.” A napirend előadója Máté Má
tyás rendőr alezredes volt, az ülésen meghívottként 
részt vett Koczina Gyula áv. ezredes, Kopácsi Sándor r. 
ezredes, Bartos Antal áv. alezredes, Kiss István áv. al
ezredes, Kiss István r. alezredes, Gajda Marcell áv. al-


