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A 18. század második felének büntető ítélkezési gya
korlata és abszolutisztikus jogpolitikája látványos 
változásokat ígért a magyar büntetőjogban. Rész

ben a büntető joggyakorlat egyes szempontjainak és ará
nyainak módosulásai, részben pedig a felvilágosodott 
uralkodói elgondolások megjelenése a jogéletben és tör
vényhozásban (rendeletalkotásban) kiváltotta az anyagi 
büntetőjog lassú modernizálódását.

Hajdú Lajos jogtörténész professzor, a jozefinizmus 
kutatójaként hírnevet szerzett kutató a fenti folyamatok 
elemzésének szentelte életműve nagyobbik részét. 1971- 
ben publikált kodifikációtörténeti munkája (Az első 
[1795-ös] magyar büntetőkódex-tervezet) és 1985-ös 
összegzése a felvilágosodott abszolutizmus korának bün
tető praxisáról (Bűntett és büntetés Magyarországon a 
XVIII. század utolsó harmadában). E két könyv kiegé
szült egy táblázatos kimutatásokkal, statisztikákkal és 
térképvázlatokkal gazdagon illusztrált újabb elemzéssel, 
amelyben a 18. század hetvenes éveinek kriminalitását és 
büntetőbíráskodását tette vizsgálódásai célpontjául. A 
posztumusz műben Hajdú Lajos korábbi kutatói hitvallá
sához hűen a levéltári források precíz, aprólékos vallatá
sának módszerével élt. Állást foglalt a „belebotlós mód
szer" ellen, az olyan munkastílus ellen, amelynek műve
lője -  mint írja -  „már kiadott vagy még kiadatlan forrá
sok egyik-másik adatába beleütközve prekoncepciójának 
megfelelő merész véleményt mond jogtörténeti vagy kri
minológiai kérdésekről, nemes nagyvonalúsággal mel
lőzve a számtalan (olykor évente több ezer vagy több tíz
ezer) egyéb forrás eltérő tanulságot nyújtó tapasztalatait. 
A kutató, aki a jogtörténet egyik fontos ágának, a bünte
tőjog történetének változásait firtatja, ezt nem teheti meg, 
de azt sem, hogy 'boszorkányokat üldözzön’, több évszá
zad távolából szömyülködjön a kegyetlen, embergyalázó 
praxis megnyilvánulásain.”

A jogtörténész professzor 2221 rabtabellát tanulmá
nyozott művében. Mint ismeretes, a rabtabelláknak neve
zett kimutatásokat 1757 után havi-évi rendszerességgel 
terjesztették föl a vármegyék, szabad királyi városok és 
pallosjogú uradalmak a Helytartótanácshoz, amelyben 
kimutatásokat lel a joghistorikus a rabforgalomról, a be
fogadásokról és a szabadlábra helyezésekről, a börtönbe 
kerültek (gyanúsítottak vagy elítéltek) által elkövetett 
(vagy feltehetően elkövetett) bűncselekményeiről, azok 
ítéleteiről, esetleg a bizonyítékokról.

A rabtabellák problémáiról maga Hajdú Lajos is be
számol: a bejegyzések lakonikusak, sok kérdésre nem ad
tak választ, alkalmanként „pongyolán” kezelték a kitöl
tést, sokszor rövid időn belül több táblázatos kimutatást 

- is  fölküldtek a megyék, amelyek adatai egymásnak el

lentmondani látszanak. Persze, „megalapozottabb judici- 
umot alkothatna a jogtörténész, ha magukon a peranya
gokon rágná át magát: elemezné, hogy mi történt a bűn- 
cselekmény elkövetése, illetve felfedése után, mit állapí
tott meg a nyomozás, milyen bizonyítékokat sikerült fel
lelni a vizsgálat során, a bíróság a tárgyaláson hogyan 
mérlegelte e bizonyítékokat, az enyhítő-súlyosbító körül
ményeket, milyen ítéletet hozott, és azt miképpen hajtot
ták végre és így tovább. Ez az út azonban járhatatlan: már 
egy-egy bűnügy gyakran fél évtől 2 évig húzódó történe
tének felderítése is hosszú időt rabolna el, és egy orszá
gos kép felrajzolása (a szűkös és rossz személyi feltéte
lek, illetve a periratok irdatlan tömege miatt) évszázado
kig tartana. Marad a másik megoldás: a rabtabellák...”

A szerző bevallott törekvése volt, hogy a jelzett körön 
belül a lehető legnagyobb forrásbázisra támaszkodva fel
dolgozza a reformtörekvésekben gazdag évtized krimino
lógiai adatait. Ezúttal is hagyományos, korábbi könyvei
ben is jellemző módszerével, a kérdezéssel élt Hajdú La
jos, és a saját maga fogalmazta problémákra igyekezett a 
rendelkezésére álló forrásokból válaszokat formálni. Jog- 
történeti vizsgálódásának és tudományos felfogásának 
fókuszában mindig a kérdezés, a „miértek” sorolása, és 
sohasem az elméleti modell, a teoretikus konstrukció 
megalkotása állott. Hajdú Lajos kutatói és forrásfeldolgo
zó metódusa a legalkalmasabbnak tűnik az általa válasz
tott cél, a törvénykezési praxis főbb jellemvonásainak jel
lemzésére. Nem összefoglalásra készült a szerző, hanem 
egy kora újkori magyar büntető-ítélkezési tabló megfes
tésére. Nem „a” feudális büntető bíráskodást akarta evi
denciákkal jellemezni, hanem a jellemezhetetlenséget va
lószínűsíteni. Beismerésével, miszerint (mint ahogyan 
számos helyen is írta) „a részletek a kutató előtt homály
ban maradtak,” a kutatói tisztesség és tisztánlátás elveit 
tisztázta, a feudális bírói praxis aprólékos és részletekbe 
menő megismerhetetlenségének elvét deklarálta. Bónis 
György állapította meg egyhelyütt: Magyarországon a 
büntetőjog középkora a 19. századig tartott. Messze túl
lépett hát minden történettudomány által megvont politi
kai vagy alkotmányos korszakhatárt. A középkori jog sa
játja volt a végtelen partikularizmus, az egységes szabá
lyozás hiánya, a privilégiumokon, kollektív szabályokon, 
rendenkénti és csoportonkénti szabadságok rendszerén, a 
törvénynek ellenálló helyi hatalom szabotáló gyakorlatán 
alapuló kusza összevisszaság. Mely valóban csupán kér
déseket enged meg kutatónak és olvasónak egyaránt.

Nőtt-e vagy csökkent-e a bűnözés a vizsgált időszak
ban? Hogyan változott a bűncselekmények elkövetési ará
nya? Melyik lett e korszakban a jellegzetesen kedvelt bűn
tett, és melyiket követték el kisebb gyakorisággal? Az or
szág megyéire, tájaira milyen kriminalitás jellemző? Mi
lyen arányú volt a női bűnelkövetők bűnözése, milyen a 
fiatalkorúaké? Milyen okokra vezethetők vissza e jelensé
gek? Ezek és a további kérdések megválaszolása egy sa
játos történelmi pillanatfelvételt eredményezett. Az alapos 
forráskutató Hajdú Lajos művének tanulmányozása után 
pontosan tudja az olvasó, hogy példának okáért az évtized 
második felében a megyék börtöneiben 31,6%-kal több 
rabot őriztek, mint az első öt esztendőben, és hogy a váró



sok rablétszám-növekedése jelentősebb (41,8%), mint az 
uradalmaké (20,9%), továbbá, hogy az emelkedés elsősor
ban Délkelet-Magyarországon jelentősebb (noha a hí
res-hírhedt Arad vármegyében alig 10% a mutató). A rab
tabellák adataiból kiviláglik, hogy a tulajdon elleni bűn- 
cselekmények miatt befogott vagy elítélt személyek szá
ma 53,8 -ről 50,0%-ra. a nemi bűncselekmények miatt 
őrizetbe vettek száma 14,6%-ról 13,2%-ra csökkent. Az 
egyes megyék közötti mutatók egyenetlenségekről tanús
kodnak: Egyik megyében magasabb, másikban alacso
nyabbak az adatok. (Míg a kutatott évtizedben Bács vár
megyében 74,3%-os a lopásért vagy tulajdon elleni cse
lekményekért letartóztatottak száma, addig Tolnában 
35,8%). A részeredmények újabb kérdéseket eredményez
tek. Miért magasabb a kriminalitás egyes bűncselekmé
nyekben, a déli vármegyékben miért másak a bűntettek 
mint az északi komitátus területén? Miért nő és csökken 
időnként hol a nyugati, hol a keleti országrészekben a 
visszaesés? És így tovább. Hajdú Lajos a rabtabellák alap

ján bebizonyította, hogy csak kérdések és kételyek támad
nak, egységes válasz aligha adható a miértekre.

A szerző nem hívta segítségül a büntetőjogi tudomá
nyosság ismertetését a kérdés megoldásához. Nyilván 
azért mellőzte a korabeli szakmai összegzéseket, mert a 
szabad praxist kötetlenül kísérelte meg közvetíteni, és 
tartott a doktriner munkák károkozó hatásától. így egy 
kissé felülemelkedhetett a kortárs nézőpontján, és husza
dik századi következtetéseket is levonhatott a tényekből.

A Hajdú Lajos által megfestett kép a bírói praxist áb
rázoló csillogó mozaikra emlékeztet, amelyen minden 
színnek, minden árnyalatnak helye van. A pillanatképek 
sorozatában erős kontúrokkal csupán néhány olyan evi
dencia rajzolható meg, mint példának okáért a lopás köz
ponti szerepe a bűnözésben. A munka értéke tehát nem is 
az általánosítani próbáló válaszok keresésében, hanem a 
törvénykezési gyakorlatnak a jogképzetlen olvasó számá
ra is élvezetes életképi megközelítésében lelhető föl.

Mezey Barna
■ l  - i Q .  Gj. >.

Astanfordi jogász professzor, Lawrence M. 
Friedman a modem amerikai jogtörténet átfogó 
bemutatására vállalkozott könyvében. A kronoló

giai sorrendnek megfelelően három nagy fejezetre osz
totta fel művét. Az egyes tartalmi egységeken belül 
nagy részletességgel foglalkozik a régi és a politikai, 
társadalmi változások által létrehozott új jogágak bemu
tatásával, amelyeket a hozzá kapcsolódó lényegesebb 
precedensek szemléltetése követ.

A szerző az első fejezetben (15-151. p.) bemutatja a 
Legfelsőbb Bíróság munkáját, jelentőségét és elsődle
gességét az alsóbb szintű bíróságokkal szemben, ame
lyet jogesetekkel támaszt alá. Ezek közül kiemeli a 
Lochner vagy New York (1905) ügyet, amelynek hátte
rében a pékségekre vonatkozó 1897-es New York-i sza
bályozás áll. A Legfelsőbb Bíróság után az egyes tagál
lamok bírósági rendszerének ismertetésére kerül sor. E 
fejezet második nagy alegysége a korabeli jogászi hiva
tás jellemzőit tárja az olvasó elé. A legnagyobb ameri
kai ügyvédi irodák kialakulásáról is beszél, amelyek kö
zül elsőként a Sullivan & Cromwell-t említi. Ezt köve
tően tér csak rá a jogi oktatás fejlődésére. A képzési he
lyek közül kiemeli a Harward jogi facultását és bemu
tatja az oktatási rendszerét. Végezetül pedig az Ameri
kai Ügyvédi Kamara megalakulását és szervezetét is
merteti, amely kezdetben nem hivatali testületként, ha
nem inkább elitklubként funkcionált, amelynek csak a 
nagy szakmai megbecsülésnek örvendő jogászok lehet
tek a tagjai. A következő nagy tartami egység az üzleti 
és a kereskedelmi életre vonatkozó jogszabályok leg
fontosabb rendelkezéseit vizsgálja. Külön alfejezetet 
szentel a csődjog, a társasági jog és az antitröszt szabá
lyozásnak is. Ismerteti a pénz, a bank- és az adójog vi
lágát, amelyek közül a jövedelemadó elemzésével fog
lalkozik részletesebben. Mindezek után a jog egy újabb 
nagy területére, a munkajogra tér át kiemelve a sztrájk
joggal kapcsolatos szabályozásokat, amelyet a háború 
és béke jogának ismertetése követ.

A z amerikai jog 
a XX. században
Lawrence M., Friedman:
American Law in the 20th Century
New Haven, London, Yale University Press, 2002. 722 p.

Ezután a büntetőjog egyes nagy területeit boncolgat
ja. Részletesen foglalkozik a büntető eljárási joggal, 
amelyet már a nemzeti folklór részének tart. Kiemelke
dő helyet kapott a kábítószerekkel kapcsolatos szabá
lyozás elemzése is. Ezt az alfejezetet azon teóriák be
mutatásával zárja, amelyek a XX. század elején jelentek 
meg a „született bűnözőkkel” és a társadalom egyéb el
lenségeivel kapcsolatban. Ezen elméletek alapját a 
Cesare Lombroso által képviselt nézetek alkották. A 
monográfia következő nagy része a szabadságjogok 
rendszerét és érvényesülését mutatja be. A New Deal 
előtti időszak a szegregáció elterjedésének a korszaka 
volt, amelyek közül kiemeli a legfontosabb eseteket. 
Ugyan ebben a részben kapott helyett a bevándorlással 
kapcsolatos rendelkezések ismertetése is. Ekkor jelent 
meg az „olvasztótégely” (melting pót) elmélet, amely 
Israel Zangwill zsidó bevándorló nevéhez köthető 
(1908). Az 1917-es bevándorlási törvény pontosan rög
zítette a migráció szabályait, amely természetesen nega
tívan érintette a magyar nemzetiségűeket is.

A második fejezetben (151-523. p.) a New Deal és 
az utána következő időszakból elsőként Roosevelt re
formintézkedéseivel foglalkozik, amelyet a II. világhá
ború következményeinek analizálása követ. Természe
tesen a korabeli egészségügyi szabályok bemutatása 
mellett nem feledkezett meg a büntetőjog alakulásának 
ismertetéséről sem. Külön kitér a halálbüntetés, a fehér 
galléros (white-collar) és a politikai bűncselekmények 
érdekfeszítő tárgyalására is. A következő részben az __


