
Jog_________
keszthette be az országgyűlést. Ha viszont a király a költség
vetés országgyűlési megállapítása után megvonja bizalmát a 
kormánytól, a kormány elméletileg nem köteles lemondani, 
és a költségvetés birtokában továbbra is kormányozni tud a 
király akarata ellenére is. A királynak az a gesztusa ugyanis, 
hogy a kormányt lemondásra szólítja fel. az 1848. évi 111. te. 
3. §-a szerint csak akkor érvényes, ha a lemondásra felszólí
tó királyi leiratot a minisztériumnak valamely Budapesten 
székelő tagja ellenjcgyzi.... Ha a kormány egyik erre jogosí
tott tagja sem ellenjegyzi a királynak ezt a gesztusát, a király 
a kormányt elmozdítani nem tudja, s erre még csak alkotmá
nyos eszköze sincs, hisz az 1848. évi III. te. 6. §-a értelmé
ben minden honvédelmi és katonai tárgyban is kizárólag a 
magyar minisztérium gyakorolja a végrehajtó hatalmat." 
(Sarlós Béla: Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus 
rendszerében. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1976. 28. p.).

Sarlós Béla e gondolatmenettel bizonyította azt. hogy az 
uralkodó végül is csak alkotmányellenesen tudta elmozdíta
ni a hivatalban levő kormányt, illetőleg feloszlatni az or
szággyűlést.

:h A kortársi kritikákról részletesebben lásd: Urbán Aladár: i. m.. 
492-493.. 496-499. p.). Gondolatmenetét összegezve Urbán 
megállapítja, hogy ..a parlamentáris kormány kifejlődése tehát 
1848-ban. az alkotmányos átalakulás kezdetén nem volt ma
gától értetődő, mivel hazánknak az osztrák birodalmon belüli 
helyzete erre torzílólag hatolt. A klasszikus angol példához 
mérve csak egyetlen feltétel volt adott: a miniszterek parla
menti tagsága. A kortársak egy része számára azonban ez sem 
volt magától értetődő, mert -  az abszolutizmusnak a diétát 
manipuláló magatartása, vagyis a korábbi tapasztalatok miatt 
-  szívesebben láttak volna parlamenten kívüli kormányt." 
(Urbán Aladár: i. m.. 500. p.).

MŰHELY___________
Bató Szilvia:

A z osztrák és magyar 
büntetőjogi szakirodalom a 

19. század első felében*
1. A  JOGI SZAKIRODALOM  
MEGJELENÉSI FORMÁI

A  magyarországi jogi és ezen belül a büntetőjogi 
szakirodalom kutatása, a kimutatható források és 

hatások feltérképezése általában az egyes szerzők élet
művének bemutatásával történt.1 Finkey Ferenc 1948- 
ban a XVII-XIX. századi büntető-eljárásjogi szakiro
dalom összefoglaló elemzését készítette el, amely fon
tos forrás a büntető anyagi jog történetével foglalkozók 
számára is.2 Bellér Judit a pesti egyetem professzorai
nak büntetőjogi közleményeit dolgozta fel, számos új 
megállapítással gazdagítva a magyar büntetőjog-törté
neti irodalmat.3 A megújuló szakjogtörténeti oktatás 
legátfogóbb tankönyve is kitért a XVIII-X1X. századi 
szakkönyvek ismertetésére, bepillantást engedve más 
tudományterületek képviselőinek is erre a kevéssé is
mert területre.4 Egy-egy művet érintő alaposabb elem
zés legújabban Béli Gábor tollából látott napvilágot: ta
nulmányában Huszty István és Bodó Mátyás büntetőjo
gi kézikönyveit mutatta be.5 Petrasovszky Anna 
Szibenliszt Mihály természetjogi tankönyvéből mutatta 
ki a büntetőjogi alapelveket.6

A magyar jogtörténet-tudomány „kedvelt” toposzai 
közé tartozik az a megállapítás, hogy a magyar jogiro
dalom a XVIII-XIX. században mind volumenében, 
mind szerkezetében eltért a Nyugat-Európában megfi- 
gyelhetőtől. A különbségek szisztematikus kimutatásá- 
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ra azonban mindeddig nem került sor, a fent említett 
feldolgozások csak a magyar büntetőjogi környezetben 
helyezték el a műveket. A magyar büntetőjogi törekvé
sek viszont nem elszigetelten jelentkeztek, hanem vala
milyen módon a külföldi hatásokra is reagáltak. Ebből 
következően a hazai büntetőjog és ezen belül a szakiro
dalom fejlettségének meghatározása csak valamilyen 
összehasonlításban történhet meg. Erre az összevetésre 
olyan állam büntetőjogi szakirodalmát célszerű kivá
lasztani. amely hasonló földrajzi, társadalmi és politikai 
helyzetben volt. de jogrendszere fejlettebb a magyar
nál. Az osztrák örökös tartományokban a sikeres kodi- 
fikáció nyomán kialakult szakirodalom látszik erre a 
legalkalmasabbnak. A továbbiakban a magyar büntető
jogi szakirodalom összetételét az ausztriai büntetőjogi 
tudományos irodalommal összehasonlítva mutatjuk be.

A jogi és ezen belül a büntetőjogi szakirodalomnak 
nincs általános definíciója és elfogadott, leírt tipológiá
ja. Az egyes szerzők magától értetődő módon, axióma
ként használták a különböző elnevezéseket. Az egyko
rú magyar és osztrák büntetőjogi irodalomban is csak 
néhány utalást találunk erre a kérdésre. Ignaz Maucher 
az osztrák büntetőjogi irodalom fogalmát úgy határozta 
meg, hogy mindazon álláspontok, tapasztalatok, kétsé
gek és javaslatok tartoznak ide, amelyeket a szerzők 
önálló művekben vagy különböző folyóiratokban jelen
tettek meg.7 Szlemenics Pál a „fenyitő törvényszéki tör
vény segéd fonásai” között az e témáról írt tudományos 
munkákat is megemlítette. Két típusát különítette el: 
egyik része az egész fenyitő törvényre kiterjed, másik 
része csak „egyes tárgyairól" értekezik.s Pauler Tivadar 
a büntetőjogi irodalom bemutatásánál cím szerint csak 
az önálló köteteket sorolta fel. A szerző szerint „több 
rendű becses értekezések foglaltatnak azonfelül az álta
lános tudományos és jogi szaklapok- és folyóiratok
ban.” Pauler megjegyzése azért különösen fontos, mert 
felhívja a figyelmet az addig elhanyagolt szaksajtóra, 
azon belül pedig a magyar büntetőjog-történeti kutatá
sokban szinte teljesen ismeretlen enciklopédikus tudo
mányos lapokra.9 A korszak büntetőjogi szakmunkáit a 
szerzők általában ún. rendszeres munkákra és monográ
fiákra bontották. Az előbbi csoportot a teljes anyagi jo



történeti sremle

got magában foglaló kézikönyvek alkották, a másikba 
tartozó művek egy-egy részkérdést tárgyaltak, például a 
büntetéseket.10

Ebből kiindulva a következő szakirodalom-tipológia 
alapján történt az osztrák és magyar büntetőjogi szak
munkák besorolása. Kézikönyvnek tekinthető minden 
olyan önálló kötet, amely a teljes büntetőjogot átfogja, 
de nem tartozik a kommentárok közé. A kommentárok 
közé sorolhatók azok a művek, amelyek törvénymagya
rázatra és értelmezésre épülve a teljes hatályos büntető
kódex gyakorlati alkalmazásához nyújtanak segítséget. 
Monográfiának lehet nevezni minden olyan könyvet, 
amely egy-egy részkérdést a teljesség igényével tár
gyal. Büntetőjogi szakcikként értelmezhető minden 
olyan, folyóiratban vagy lapban megjelent tanulmány, 
ismertetés vagy beszámoló, amely tudományos igény
nyel foglalkozik büntetőjogi kérdésekkel. A jogi cikke
ket is megjelentető sajtótermékek két alaptípusra oszt
hatók: napilapokra és tudományos folyóiratokra. A tu
dományos folyóiratokat két, időben és funkcióban elté
rő csoportba lehet sorolni. Sajtótörténeti kutatások sze
rint. a felvilágosodás hatására, először az ún. általános 
(enciklopédikus) tudományos lapok jelentek meg. Ezek 
a periodikák minden tudományterületet átfogva, a kép
zett polgárok megfelelő tájékoztatását szolgálták. A 
szaktudományos lapok az egyes tudományterületek 
megerősödésével, fejlődésével jöttek létre, ezzel párhu
zamosan azonban visszaszorultak az általános tudomá
nyos folyóiratok.

2. A Z  OSZTRÁK BÜNTETŐJOGI 
SZAKIRODALOM

A z osztrák jogi és így a büntetőjogi szakirodalom is 
eltérő képet mutat a magyar viszonyokhoz képest. 

A magyar jogtudomány az 1840-es évek elejére érte el 
azt a fejlettségi szintet, hogy valódi szakmai vita ala
kuljon ki néhány kérdésben. Az örökös tartományok
ban azonban már ekkor igen komoly, fél évszázados 
hagyományokkal rendelkeztek ezen a téren. Ezt Moriz 
Stubenrauch 1847-ban közzétett jogi szakbibliográfiája 
tanúsítja a legjobban, hiszen 4912 tétel szerepelt 
benne." A büntetőjogi szakirodalmi tevékenység iga
zából az 1803. évi büntetőkódex hatályba lépésétől 
élénkült meg. Tulajdonképpen a törvénykönyv megje
lenése adott lehetőséget a szerzőknek, hogy alaposan 
körüljárták azokat a kérdéseket, amelyek a kodifikáció 
során és a napi gyakorlatban felmerültek. A büntetőjo
gi szakirodalomban a kommentárok mellett az 1803. 
évi törvénykönyvhöz kapcsolódó előírásokat tartalma
zó kézikönyvek, monográfiák és folyóiratcikkek is nap
világot láttak.

2 .1 . KÉZIKÖ N YVEK
A kódex számos pontja értelmezésre és kiegészítés

re szorult: az ezekkel kapcsolatos rendelkezéseket a 
kormányzat különböző formában tette közzé. Néhány

év alatt azonban a visszakeresés nehézkessé tette a 
jogalkalmazást, így az 1830-as évektől megszaporod
tak az ezeket is a törvényszöveghez illesztő kéziköny
vek (Handbuch).'2 Az osztrák jogtudomány ilyen ter
mékei tulajdonképpen nem is sorolhatók a szakiroda- 
lom körébe, hiszen nem takarnak érdemi tudományos 
munkát. Az ilyen jellegű összeállításokra az abszolu
tizmus sajátos törvényhozó-felfogásából eredeztethető 
jogforrási rendszer miatt volt szükség. Az osztrák kor
mányzat a jog egyedüli forrásának az uralkodó tör
vényhozó hatalmát tekintette, ebből következően a 
császár bármikor és bármilyen elnevezésű jogforrás
ban módosíthatta és kiegészíthette a jogszabályokat.13 
A XX. század elején Hugó Hoegel hosszasan sorolta 
az 1852. évi büntetőkódexet módosító pátenseket és 
más uralkodói rendelkezéseket.14 Az így előállott jog- 
alkalmazási problémákon próbáltak a Handbuchok 
megjelentetésével úrrá lenni. Mai jogszemléletünknek 
megfelelően ezeket a kézikönyveket inkább egységes 
szerkezetben közzétett jogszabálykiadásnak tekinthet
jük.

2 .2 . K O M M E N T Á R O K
Az első büntetőjogi kommentárt Sebastian Jenull 

tette közzé négy kötetben 1808-1815 között. Az 
1848-as forradalomig terjedő időszakban ez számított 
a legismertebbnek és legelfogadottabbnak. így 1837- 
ben újra kiadták, az osztrák egyetemi oktatásban pedig 
tankönyvként használták.15 Sokat idézett mű lett 
Franz Egger sajátos törvénymagyarázata is. amely 
1816-1817-ben jelent meg. A szerző a kódex szövegét 
lábjegyzetekben elhelyezett magyarázatokkal és rövid 
kiegészítésekkel tette világosabbá a jogalkalmazók 
számára.16 Egy harmadik szakkönyvtípust jelentett 
Ignaz Maucher 1849-ben közzétett műve, amelyben a 
kódexhez kapcsolódó valamennyi irodalmat össze
gyűjtötte és a törvényhelyekhez illesztve röviden ki
vonatolta. Ez a kötet rendkívül fontos forrás a bünte
tőjog-történet kutatói számára, hiszen a XIX. század 
közepéig összefoglalta az osztrák büntetőjogi 
álláspontokat.17

2 .3 . M O N O G R Á F IÁ K
A német jogtudományi hagyományok és kapcsolatok 

miatt gazdag az osztrák büntetőjogi monográfia-iroda
lom. Josef Ritkának a büntetőjogi kodifikáció elméleti 
és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó műve volt az 
egyetlen olyan monografikus feldolgozás, amely lát
szólag ellentmond annak az általános képnek, hogy te
oretikus kérdések nem jelentek meg az osztrák jogi 
szakirodalomban.18 Az ausztriai büntetőjog fejlődését 
ismerve azonban egyáltalán nem meglepő, hogy a bün
tető törvénykönyv megszületése után 35 évvel készült 
ez az elméleti munka. Az Allgemeines Bürgerliches 
Gesetzbuch (ABGB) megalkotása után a jogalkotási bi
zottság (Gesetzgebungs-Hofkommission) programjá
ban ugyanis szerepelt az 1803. évi kódex felülvizsgála
ta, amely végül csak 1852-ben vezetett eredményre.19



2 .4 . ENCIKLOPÉDIKUS 
T U D O M Á N Y O S  SAJTÓ
Ausztriában a mai napig nem született modern, átfo

gó sajtótörténeti monográfia, a legteljesebb összefogla
lások a XIX-XX. század fordulójáról származnak.20 A 
később megjelent vázlatos áttekintések és cikkek fő
ként a jozefinizmus sajtópolitikájára, a cenzúrára vagy 
az 1848-as forradalmi sajtóra helyezték a hangsúlyt.

A jogi szaklapok előzményeként a jogtudomány és 
ezen belül a büntetőjog a tudományos és tudományos
ismeretterjesztő sajtóban jelent meg. A szaktudomá
nyos lapok működésének feltételei Ausztriában a 
XIX. század elejére alakultak ki, de ekkor még élt a 
hagyományos tudományos sajtó is. Ebbe a csoportba 
tartozik a Tudományos Gyűjtemény előképének tekint
hető bécsi Vaterlándische Blcitter fiir den österreichi- 
schen Kaiserstaat (1808-1820) is. A kezdeti időszak
ban a szerkesztőség igen tág teret adott a büntetőjogi 
cikkeknek, s nemcsak átvettek jogi szaklapokból, ha
nem önálló tanulmányokat is közöltek. Az 1803. évi 
büntetőkódexről több neves szakíró és jogtudós rész
vételével folyt vita, de teljesen „kipreparált” büntető
jogi jogesetek is szerepeltek a lapban. Az olvasók ta
lálhattak benne büntetőjog-történeti közleményeket 
csakúgy, mint bűnügyi statisztikákat és börtönügyi 
vonatkozású cikkeket. A kezdetektől ismertették a bi
rodalomban megjelent büntetőjogi műveket, később 
színvonalas recenziók láttak napvilágot a Vater- 
Uindische Blatterben. A városi „kis színesek" között a 
feltűnő vagy érdekes bűncselekményekről is értesül
hettek az olvasók.21

2 .5 . SZAKLAPO K
Az osztrák jogi szaklapokról nem született még átfo

gó, elemző közlemény, Barbara Dölemeyer tanulmánya 
főként a bírósági gyakorlat közzétételével kapcsolatban 
foglalkozott a XIX. század első felének két meghatáro
zó jogi folyóiratával.22

Ausztriában a jogi szaksajtó több mint hat évtizeddel 
előzte meg az első magyar kísérletet (Tltemis, 1837); 
1775-ben jelent meg az első jogi hetilap, a Die österrei- 
chischen Rechte, majd 1786-tól a jogtudomány megje
lenési fóruma a Bibliothek dér mahrischen Staatskunde 
volt.23 Néhány év kihagyás után a felélénkülő kodifiká- 
ciós tevékenység ismét életre hívta a jogi szaklapokat, 
az 1803. évi büntető törvénykönyv után már stabil volt 
az osztrák jogtudományi periodikák háttere.

A Stubenrauch-féle bibliográfia tizenkét különböző 
jogi szakfolyóiratot sorolt fel Ausztria területéről,24 de 
büntetőjogi szempontból csak öt volt jelentős. Az első 
osztrák jogi folyóirat Jahrlicher Beitrag zűr 
Gesetzkunde und Rechtswissenschaft in den österrei- 
chischen Erbstaaten címmel, Franz Zeiller szerkeszté
sében jelent meg 1806-1809 között. Zeiller előszavá
ban igen fontos célokat fogalmazott meg, meg akarta 
ismertetni a közönséget a jogszabályok történetével, 
alapjaival és jogeseteken keresztül az alkalmazásával.25

Az 1810-es évek első felében még két jogi folyóirat

indult, de Maucher szerint büntetőjogi tárgyú cikkeik 
jelentéktelenek.26 Sokkal nagyobb szerepet játszott vi
szont Cári Joseph Pratobevera Materialien fiir 
Gesetzkunde und Rechtspflege in den österreichischen 
Erbstaaten címmel 1815-1824 között kiadott jogi szak
lapja, amely Zeiller folyóiratának hagyományait 
követte.27

A leghosszabb életű és a legnagyobb terjedelemben, 
állandó rovatokkal napvilágot látott jogi folyóirat az 
1825-1849 között kiadott Zeitschrift fiir österreichi- 
sche Rechtsgelehrsamkeit und politische Gesetzkunde 
volt, amelyet Vincenz August Wagner alapított, majd 
többen is szerkesztették. Wagner havonta megjelent 
lapja megpróbált a napi gyakorlat és az elméleti jogtu
domány között kapcsolatot teremteni, ennek érdekében 
a Hauptblattban nemcsak az osztrák jogról szóló tanul
mányokat közöltek, hanem jogeseteket és a külföldi 
kodifikációs eredményeket is bemutattak. A Noti- 
zenblattban a hazai és a külföldi jogi és politikai irodal
mat szemlézték, lehetőséget adva az olvasónak a széle
sebb körű tájékozódásra.28

Joseph Wessely Themis címen 1835-1844 között, 
változó rendszerességgel megjelent folyóiratának kife
jezetten az volt a célja, hogy tanulmányok mellett elem
zett jogesetek segítségével a praxis és a tudomány kö
zött kapcsolatot létesítsen.29

A korszakban jelentős ismertségre tett szert Ignaz 
Wildner Dér Jurist című, 1839-1848 között negyed
évenként megjelent folyóirata, amely kifejezetten a jog- 
alkalmazás igényeit kívánta kielégíteni azzal, hogy 
nagy terjedelemben közölt jogeseteket, valamint recen
ziókat olyan külföldi szakirodalmakról, amelyekben az 
osztrák jog is szerepelt.!(l

A cikkek szerzőinek egy része gyakorlati szakember 
volt. aki a saját praxisában előforduló, elméleti jelentő
séggel is bíró eseteket tette közzé. A folyóiratokat nem 
professzorok írták maguknak, hanem a jelek szerint 
mindenki teret kaphatott, aki megfelelő előképzettség
gel és ismeretekkel rendelkezett. Egy-egy jogeset körül 
hosszas polémia is kibontakozhatott. Kiemelkedő jelen
tőségük volt a külföldi és hazai irodalomról tudósító 
közleményeknek, recenzióknak. Ezeknek a segítségé
vel a szélesebb olvasóközönség számára is megismer
hetővé váltak az áruk. megjelenési helyük vagy nyel
vük miatt elérhetetlen szakkönyvek is.

3. A  M AG YAR BÜNTETŐJOGI 
SZAKIRODALOM  
MEGJELENÉSI FORMÁI

Magyarországon a jogi. illetve a büntetőjogi szak- 
irodalom összetétele teljesen másként alakult, 

mint a nyugati államokban. A kodifikációs törekvések 
csekély eredményére visszavezethetően nem jelent meg 
a német nyelvterületen megszokott kommentár-iroda
lom. ehelyett a szokásjogot és az elszórtan jelentkező 
törvényeket összefoglaló és értelmező kézikönyvek.
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tankönyvek játszották a főszerepet. Az összefoglaló 
művek megjelenésében is törés észlelhető a XVIII. szá
zad második felében. A monográfiák igen későn, az 
1840-es évek legelején kezdtek megjelenni, de csak az 
alkotmányos kérdésekkel is szoros kapcsolatot mutató 
teoretikus megközelítések, valamint szinte kizárólag 
büntetési és börtönügyi szakkönyvek láttak napvilágot. 
A szakmai viták az 1830-as évektől jelentős részben 
politikai ..köntösben” jelentek meg, így a röpirat-iroda- 
lomban is megjelentek büntetőjogi kérdések, főként a 
jogegyenlőséggel összefüggésben. A kialakuló tudo
mányos sajtóban a büntetőjog is teret kapott, először a 
Tudományos Gyűjtemény (1817-1841), majd a Tudo
mány tár (1834-1844) lapjain. Az önálló jogi szaksajtó 
megteremtésére két kísérlet történt, de ezek a lapok a 
nem megfelelő környezet miatt még nem voltak hosszú 
életűek. Ebből adódóan a büntetőjog máshol jelent 
meg. így került népszerűbb tálalásban az 1830-as évek 
irodalmi lapjaiba és a következő évtized divatlapjaiba. 
A politikai sajtó kialakulásával pedig az addiginál szé
lesebb olvasóközönséghez jutott el a büntetőjog moder
nizációjával foglalkozók álláspontja.

3 .1 . KÉZIKÖ N YVEK, TA N K Ö N Y V E K
A XVIII. század közepén három büntetőjogi szak

munka is napvilágot látott. Huszty István 1745-ben je
lentette meg Jurisprudentia Practica című művét, 
amely a teljes magyar jogot átfogta. A büntetőjogot a 
harmadik könyvben harminchét cím alatt tárgyalta, for
rásai a hazai törvényeken és a szokásjogon -  a 
Tripartitum és Kitonich János Directio methodiai című 
művén -  kívül a Praxis Criminalis és Benedict 
Carpzow munkái voltak. A kötet összesen öt kiadást ért 
meg, utoljára 1794-ben jelent meg, s még a XIX. szá
zad első évtizedében is használták az egyetemi és jog
akadémiai oktatásban. Az újabb kiadásokat nem igazí
tották a bekövetkezett eljárásjogi és anyagi jogi válto
zásokhoz; például az utolsóban is szerepelt a kínvalla
tás alkalmazása vagy a boszorkányság tényállása, nem 
jelent meg viszont a magzatelhajtás önálló tényál
lásként.31

Gockhetz Gábor Praxis Criminalis Inclyti Regni 
Hungáriáé című eljárásjogi kézikönyve 1746-ban je
lent meg. de a kor szokásai szerint az anyagi jogi sza
bályokat is ismertette. Bónis György az 1712. évi 
Bencsik Mihály-féle javaslat könyv formában közrea
dott és kibővített változatának határozta meg.32

Bodó Mátyás 1751-ben megjelent, lényegesen terje
delmesebb és értékesebb munkája rendkívül gazdag 
forrásanyagot dolgozott fel. A Jurisprudentia 
Criminalis első része az eljárásjogot, a második pedig 
az anyagi jogot ismertette. Finkey szerint a könyv „egy 
igazi nagyszabású kézikönyv vagy Commentár benyo
mását kelti". Ez részben igaz is, mivel a főbb szerkeze
ti elemek és az egyes tényállások megfogalmazása is a 
Praxis Criminalist követi. Ennek legjobb bizonyítéka a 
magzatelhajtás tényállásán belül az enyhítő körülmé
nyek felsorolása (LXI. Art. XIII. §), amely a 4. pont ki

vételével szó szerinti átvétele a Praxis Criminalis 67. 
art. 6. §-ának. Ezen kívül Bodó hatalmas egyéb forrás
anyagot is „beleírt” a művébe, így került bele például a 
Seneca, Tertullianus, Ulpianus, Grotius és Carpzow is. 
Tulajdonképpen összefoglalta mindazon irodalmakat, 
amelyeket a korabeli „művelt embernek” ismernie kel
lett vagy kellett volna. A szöveg a sokféle forrásból 
adódóan nagyon interpolált, a különböző korszakok la
ti nságának használata miatt nehezen olvasható, ennek 
ellenére hét évvel később még egy kiadást megért. Bé
li Gábor szerint Huszty és Bodó műve is egyaránt nagy 
hatást gyakorolt nemcsak a jogászképzésre, hanem a bí
rói gyakorlatra is.33 A több kiadás miatt azonban úgy 
tűnik, hogy Huszty István lényegesen egyszerűbb szö
vegű, inkább praktikus gyakorlati ismeretekre építő 
könyve népszerűbb volt, mint Bodó kézikönyve.

Magyarországon, a nyugat-európai államoktól elté
rően, a XVIII. század második felében nem születtek 
büntetőjogi kézikönyvek, tankönyvek.34 A hat évtized
nél is hosszabb hallgatást 18 17-ben törte meg egy újabb 
kézikönyv Szlemenics Pál tollából. A hiánypótló tan
könyv még két latin nyelvű kiadást ért meg (1827. 
1833). majd 1836-ban magyar fordításban is napvilágot 
látott. Szellemében nem hozott újat, az általánosan el
fogadott elveknek megfelelően határozta meg a bünte
tés célját, majd a törvénytárban szereplő büntetőjogi 
rendelkezéseket ismertette, az egyes bűncselekmények
nél a gyakorlati szempontból lényeges elemeket tár
gyalta bővebben. A kortársak és a későbbi értékelők is 
ellentmondásosan ítélték meg Szlemenics büntetőjogi 
tevékenységét. A Vaterlándisclte Blatter ismeretlen re
cenzense úgy fogalmazott, hogy szerinte a szerző leg
alább 30 éve nem olvasott német büntetőjogi szakiro
dalmat. Kifejezetten idejétmúltnak tekintette a munkát, 
sőt bizonyos elemek forrásait is meg tudta jelölni. Az 
osztrák szerző kijelentése alátámasztotta Vuchetich 
Mátyás álláspontját, akinek véleménye alapján a Hely
tartótanács nem fogadta el oktatható tankönyvként. 
Vuchetich szerint Szlemenics irodalmi ismeretei hiá
nyosak. a könyv bizonyos részeit pedig Christoph 
Hupka 1779-ben megjelent Theresiana-kommentár- 
jából emelte át. Johann Jung is az „álteren 
Compilationen dér ungarischen Strafgesetze” körébe 
sorolta -  Gochetz Gábor. Bodó Mátyás és Huszty Ist
ván műve mellé. A korabeli hazai kritika viszont igen 
kedvezően nyilatkozott a Fenyítő törvényszéki magyar 
törvény című büntetőjogi kézikönyvről, amely az 1817. 
évi pozsonyi kiadás 1836-ban megjelent magyarnyelvű 
változata. Nem a modernséget, hanem a viszonylag 
rövid összefoglalást és a magyar nyelven történt 
megjelenést hangsúlyozták, a korabeli gyakorlati és 
oktatási igényeknek megfelelőnek tartották, de nem 
tudományos újdonságnak. Szlemenics közvetve maga 
mutatott rá erre a jelenségre, hiszen az előszóban azon 
elmélkedett, hogy nem lenne-e szerencsésebb büntető
jog helyett a fővesztő jog kifejezés használata erre a 
jogágra.35

Az első valóban tudományos igénnyel készült bünte
tőjogi kézikönyv Vuchetich Mátyás Institutiones juris
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criminalis Hungáriáé című műve 1819-ből. Vuchetich 
az első magyar büntetőjogász, aki nyitott volt az új eu
rópai eszmék iránt, s nemcsak a hazai jogot dolgozta 
fel, hanem a büntetőjog elméletével is foglalkozott. Az 
ismeretlen osztrák recenzens kiemelte, hogy a magyar 
büntetőjogot próbálta összeegyeztetni a modern bünte
tőjog-tudománnyal. A kötet a szerző szerint nemcsak a 
magyar büntetőjog megismerését segíti elő, hanem a 
fejlesztését is. Az ismertető röviden kivonatolta a kézi
könyv tartalmát, majd megállapította, hogy ez is azt bi
zonyítja, hogy a szerző kiválóan ismeri a büntetőjogot. 
Vuchetich „célszerűen” alkalmazta a külföldi szakiro
dalmat, többek között Feuerbach, Grolmann, Tittmann, 
Mittermaier, Kleinschrod, Jenull és Zeiller műveit. 
Ezen kívül felhasználta a legkülönbözőbb, hatályban 
levő külföldi büntetőkódexeket, így az osztrák, a po
rosz, a bajor és a francia büntető törvénykönyveket. 
Mindezek alapján a szemlecikk írója kijelentette, hogy 
ez a könyv alapja lehet egy készülő magyar kódexnek 
is. Jung 1827-ben sajátos módját választotta Vuchetich 
érdemeinek propagálására, mert Elementa jurisfeudális 
című művének az ismertetését használta fel arra, hogy 
röviden áttekintse a magyar büntetőjogi szakirodalmat 
és jogforrásokat. Az ekkor már elhunyt szerző büntető
jogi tevékenységét is méltatta Jung, és a kodifikációs 
bizottság figyelmébe ajánlotta a könyvét, amely szerin
te először teremtett rendszert a magyar büntetőjogban. 
Az egyetemi jogászképzésben 1848-ig kötelező tan
könyv volt, elvileg a jogakadémiai oktatásban is ezt 
használták.36

A magyar büntetőjog történetek sajátossága, hogy 
Vuchetich viszonylag korán meghalt, Szlemenics pedig 
még élt. amikor „divatba jött" magyarul írni. 
Szlemenics Pál kihasználta a lehetőséget, és némi át
dolgozás után lefordította a könyvét, amely így még ha
lála után. 1872-ben is megjelenhetett. Vuchetich műve 
pedig a latin nyelvvel együtt feledésbe merült.

Finkey Ferenc szerint Szlemenics és Vuchetich mel
lett a harmadik jelentős büntetőjogi szakíró Fabriczy 
Sámuel volt, aki 1819-ben jelentette meg Elementa 
Juris Criminalis Hungarici című büntetőjogi kézi
könyvét. A későbbiekben cikkei inkább a tudományos 
sajtóban láttak napvilágot.37

Szokolay István 1848-ban megjelent könyve a pesti 
egyetem első hivatalosan is elfogadott magyar nyelvű 
tankönyve volt. A teljes anyagi és eljárásjogot feldolgo
zó művében a szerző felhasználta a korszak alapvető és 
meghatározó külföldi irodalmát, és az 1843. évi javas
lat szabályait is bemutatta.38

Nem tekinthető büntetőjogi szakmunkának 
Szibenliszt Mihálynak a nyomdából 1820-ban kikerült 
természetjogi könyve, de mind anyagi jogi, mind perjo
gi szempontból jelentős megállapításokat tett. A kötet 
egyértelműen a Martini-féle hagyományosabb termé
szetjogi felfogást képviselte. A Vaterlandische Bldtter 
ismeretlen recenzense és a mai magyar büntetőjog-tör
téneti kutatások szerint részben Zeiller és Egger termé
szetjogi munkáinak összefoglalása, amelyet a magyar 
jogi oktatásban is felhasználtak.39
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Az első magyar nyelvű büntetőjogi tankönyvvel egy
azon évben jelent meg Kassay Adolf rövidke, minden 
modern felfogástól mentes könyvecskéje. A szerző ki
fejezetten népszerűsítő formában kívánta a büntetőjogi 
ismerteket összefoglalni, ahogy ezt az előszóban is 
megfogalmazta.40

3 .2 . M O N O G R Á F IÁ K
Pauler Tivadar szerint a büntetőjogi szakirodalom 

minőségi és mennyiségi változásának az 1830-as évek 
végén két oka volt. Egyrészt az Akadémia büntetéstani 
pályázata, másrészt „a büntető törvénykönyvnek már 
harmadízben megkisérlett kidolgozása a jogászoknak 
figyelmét a jogtudománynak hosszabb ideig elhanya
golt e részére irányozta.” Ezt a nézetet Finkey Ferenc is 
elfogadta, s Angyal Pál is a magyar büntetőjogi iroda
lom virágzásának tekintette ezt az időszakot, csakúgy, 
mint Horváth Tibor.41 A magyar büntetőjogi irodalom
ban a monográfiák igen későn jelentek meg, ezt a szak- 
köny vtípust tulajdonképpen az akadémiai pályázat hív
ta életre. A forradalomig azonban csak büntetéstani és 
börtönügyi témában jelentek meg feldolgozások, a töb
bi terület teljesen kimaradt. Ennek oka a magyar bünte
tőjog kodifikálatlansága volt: először a teoretikus kér
déseket kellett megtárgyalni ahhoz, hogy egyáltalán el
kezdődjön a kódex előkészítése. A művekben kevered
tek a büntetés elméleti kérdéseire és a szabadságvesztés 
végrehajtására vonatkozó megállapítások, ezért nem le
het a két csoportot egyértelműen elhatárolni.

Az első büntetéstani monográfia szerzője. Szemere 
Bertalan 1839-ben fejtette ki nézeteit a halálbüntetésről. 
Több éves kutatómunka után az Akadémia pályázatára 
írta meg művét, amely 1841-ben jelent meg Budán. 
Szemere természetjogi alapokon vizsgálta a büntetések 
problémakörét, olyan büntetési elmélet megalkotása volt 
a célja, amely a büntetés alapját, célját, általános fogal
mát és a büntetési rendszert is magában foglalja. Elutasí
totta a relatív elméleteket, mert a haszonra épített bünte
tési rendszernek nincsen kellő erkölcsi alapja, de az ab
szolút elméletek közül elvetette az erkölcsi világrendre 
alapítótokat is. „Szerintünk tehát a büntetés' jogalapja: 
az elkövetett bűn [... j és a szabadság s béke fenntartása, 
együtt.” Szemere álláspontja szerint a büntetés alkalma
zásának hatása kettős, egyrészt általában hat a társadalomra, 
tanítja és félelmet ébreszt az emberekben, valamint az 
igazság győzelmét mutatja, másrészt hatást gyakorol a 
bűnösre, akit ártalmatlanná tesz, és a megjavulás lehető
ségét nyújtja neki. Megfogalmazta a büntetés jogszerűsé
gének kritériumait, kifejtette, hogy a büntetés célja nem 
lehet a bosszú. Polgári viszonyok között a szabadság- 
vesztést tartotta ideális büntetési nemnek, kiállt a javító
rendszer és a magánelzárás mellett. Elvi és gyakorlati 
okokból elutasította a halálbüntetést. „Az emberi élet el
idegeníthetetlen jó, mit egyéb jó gyanánt büntetésképpen 
elvenni nem szabad.” A halálbüntetés gyakorlati hatását 
vizsgálva megállapította, hogy van, akire haszontalan, 
van, akire felesleges, és van, akire szükségtelen. Élharco
sa volt a büntetőjogi rendezésnek, szigorú törvényesség 
és humanizmus tükröződött munkájában, amelyben a



megalkotandó büntetőkódex biintetéselméleti, büntető
politikai alapjait dolgozta ki.4- Börtönügyi kérdésekben 
Szemere már az akadémiai pályázat előtt megnyilatko
zott, hiszen 1838-ban látott napvilágot külföldi tapaszta
latait bemutató könyve, amely a magányrendszer mellett 
tette le a voksot.43

Ezzel egy időben Eötvös József egy Borsod várme
gyébe tervezett btintetés-végrehajtási intézet tervéről 
adott ki könyvet, amelyben egyértelműen a hallgató 
rendszer mellet érvelt44 Tulajdonképpen ezzel kezdő
dött Magyarországon a két rendszer képviselői közötti 
szakmai, majd később hírlapi vita. Eötvös Lukács Mó
riccal közösen 1842-ben írt Fogházjavítás című kötete 
a fogházjavító mozgalom egyik alapműve lett, amely
ben összeegyeztették Lukácsnak a büntetési elméletek
ről kifejtett nézeteit és Eötvös börtönügyi elképzelése
it. Eötvös mindkét kötetben az emberhez méltó bünte
tés mellett foglalt állást, s a fennálló állapotok kritiká
ját fogalmazta meg. Ezzel a monográfiával lett a szer
zőpáros a hallgató rendszer egyedüli képviselője 
Magyarországon.45 Egy évvel korábban írt, a Kelet Né
pére válaszoló könyvében is találhatók büntetőjogi vo
natkozású megállapítások, például az. hogy a bűnelkö
vető féljen az igazságszolgáltatástól, de soha ne legyen 
a büntetés bosszú, ne öltse kegyetlenkedés formáját, és 
ne sértse az emberi méltóságot.46

Bállá Károly Pest vármegye tisztviselője volt. tehát 
gyakorlati jogászként vizsgálta a büntetések kérdéseit. 
Szerinte a társadalom kötelessége a rossztól megóvni 
tagjait, és orvosolni a polgárokat ért rosszat; ez az alap
ja a büntetőjognak. A büntetés „törvényes bosszúállás", 
„óvószer", valamint kárpótlás az okozott károkért a tár
sadalom szemszögéből nézve. A szankció a bűnelköve
tőkre tekintettel lehet megelőző, elrettentő, javító, vagy 
olyan, amely védi a társadalmat. A testi büntetéseket 
egyértelműen elutasította, a halálbüntetés alkalmazásá
nak szűk keretet határozott meg, fő büntetési nemként a 
szabadságvesztést említette. Bállá a büntetés sikerét a 
büntetési eszközök minőségétől tette függővé, így a 
büntetőjog centrumába a büntetés-végrehajtást emelte. 
A büntetés elméleti megközelítéséből kiindulva ismer
tette a büntetési gyakorlatot és fejtette ki nézeteit. Va
lószínűleg az első magyar gyakorlati kriminálpolitikust 
tisztelhetjük benne.47

Csatskó Imre 1843-ban megjelent munkájában a kül
földi büntetési elméletek áttekintését adta. Élesen eluta
sította az elrettentési elveket, fő célnak a jogrend épsé
gének megőrzését tartotta, a javítást és a példamutatást 
csak eszköznek tekintette. Ez a nagyobb szabású műve 
nem minden előzmény nélkül született, büntetőjogi 
szakirodalmi munkásságát 1832-ben, egy, a halálbünte
tést ellenző cikk fordításával és ismertetésével kezdte. 
Az 1830-as években több lapban jelent meg ismerteté
se, értekezése, például a Társalkodóban 1838-ban a 
börtönökről.48

Sárváry Jakab 1844-ben kiadott, eredetileg az Aka
démia pályázatán második díjat nyert művében elhatá
rolta a büntetés köznapi, erkölcsi és büntetőjogi fogal
mát. A büntetés jogalapját a társadalom önvédelméből
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származtatta, egy arányos megtorlási elméletet vázolt 
fel. Megkülönböztetett közeli célt, amely a törvények 
sérthetetlenségének biztosításából áll, és távoli célt, 
amely a további bűncselekmények megelőzését szol
gálja. Részletesen vizsgálta a büntetési elméleteket, 
majd a büntetési nemeket vette szemügyre. A testi és a 
megszégyenítő büntetéseket elutasította, kívánatosnak 
a szabadságvesztést tartotta. Véleménye szerint a halál- 
büntetés alkalmazását szükséges esetben nem lehet el
kerülni. Műve inkább szintetizáló jellegű, a külföldi és 
a magyar szakirodalom összefoglalásának tekinthető.49

Az egyetlen eljárásjogi monográfia Szalay László 
1841-ben megjelent, A büntető eljárásról, különös te
kintettel az esküdtszékekre című könyve volt. A szerző 
nagyon részletesen bemutatta a nyugati modern eljárási 
rendszereket, összegezte a Magyarországon addig csak 
elszórtan megjelent elvi tételeket, egyértelműen elvetve 
a nyomozóelvű eljárást. Bevezetőjében külön is hang
súlyozta, hogy a büntető eljárásnak a polgárok szabad
ságára is komoly befolyása van.50

A fentiek alapján megállapítható, hogy a magyar 
büntetőjogi monográfia-irodalom igen egyoldalúan fej
lődött. a szerzők szinte kizárólag büntetéstani problé
mákkal foglalkoztak. Egyáltalán nem jelentek meg 
olyan közlemények, amelyek a mai bűncselekménytan 
körébe vagy a különös részbe tartoznának.

3 .3 . T U D O M Á N Y O S  FOLYÓIRATOK
Európában a modern polgári nyilvánosság két lép

csőben jött létre. Először a XVII—XVIII. század fordu
lójára az ún. irodalmi nyilvánosság alakult ki. amely a 
művelt polgárok számára az eszmék megvitatásának te
repe lett. Ennek eszközévé a napilapok váltak, amelyek 
mellett a felvilágosodás hatására fokozatosan a folyó
iratok is megjelentek. Ekkorra kezdett az olvasás társa
dalmi méretűvé válni, ami részben magával hozta a po
litikai nyilvánosság megjelenését is. A tudományos fo
lyóiratok eleinte a művelt laikusokhoz szóltak, csak ké
sőbb differenciálódtak szaktudományos területek sze
rint. Természetesen ezek a folyamatok időben eltérően 
alakultak; a legkorábban Angliában jött létre a polgári 
nyilvánosság, amely keletre haladva egyre később kö
vetkezett be.51

Magyarországon az egykorú visszaemlékezések sze
rint 1790 táján szinte nem létezett olvasóközönség, az 
1840-es évekre viszont teljesen megváltozott a kép, az 
egyre erősödő sajtónak biztos olvasóközönsége jelent 
meg. A társadalom fejlettsége, a technikai előfeltételek, 
a szabadság, a vélemények intézményesedésének lehe
tősége mellett, indukáló tényezők megléte esetén jön 
létre a politikai közvélemény. Ezek a feltételek az 
1830-as évek elejére alakultak ki, s a modern politikai 
sajtó létrejöttével az 1840-es évek első felében a politi
kai nyilvánosság és közvélemény már javában 
működött.52 Mindezek ellenére még nem volt olyan 
erős a polgárosodás, hogy több tudományos folyóiratot 
is eltartson.

A tudományági szakfolyóiratok kialakulásához 
szükséges, hogy az adott terület kellően fejlett legyen.
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tehát olyan fizetőképes olvasóközönséggel rendelkez
zen, amely igényli a lapban megjelenő speciális szakis
mereteket. A sikertelen kodifikációs kísérletek feltéte
lezhetően kölcsönös viszonyban álltak a büntetőjog tu
dományos művelésének fejlődésével. Büntetőkódex hi
ányában nem alakult ki kommentár-irodalom, a néhány 
kézikönyv pedig inkább a hiányzó jogforrásokat igye
kezett pótolni, monográfiákról pedig az 1840-es évek 
előtt nem lehet beszélni Magyarországon. Az egyetemi 
jogászképzés részben elszakadt a napi gyakorlattól, a 
jogakadémiai oktatás pedig nem foglalkozott az elmé
leti alapozással. Az első magyar nyelvű egyetemi bün
tetőjogi tankönyv is csak 1848-ban látott napvilágot 
Szokolay István tollából. Ilyen környezetben a magyar 
jogtudomány a XIX. század első felében még nem volt 
képes eltartani jogi szaklapokat.

A büntetőjogi szakirodalmon belül a legkevésbé ku
tatott tefület a jogi szaksajtó. Ez feltételezhetően két 
okra vezethető vissza. Egyrészt a jogi szaksajtó feltárá
sa nemcsak jogtörténeti ismeretet és érdeklődést felté
telez, hanem művelődéstörténeti és sajtótörténeti isme
retek is szükségesek hozzá. A másik okot Dezsényi Bé
la így fogalmazta meg: „a sajtótörténet elhanyagoltsága 
egyenes arányban áll annak munka-, idő- és ter
jedelemigényével.”53 Nagy Lajos 1988-ban napvilágot 
látott összefoglalásának bevezetésében csak Kereszty 
István 1903-ban megjelent bibliográfiai összeállítására 
utalhatott vissza, ugyanis csak sajtótörténeti kutatások 
során érintették ezt a kérdést, jogtudományi oldalról 
még kísérlet sem történt a jogi szaktudományi folyó
iratok feltárására.54 Jogtörténeti szempontból nagyon 
lényeges ennek a forráscsoportnak a vizsgálata, hiszen 
a modern eszmék terjedésére a szaksajtó reagált a leg
gyorsabban. Pontosabban: a modern jogi gondolkodás- 
mód terjesztésének leghatékonyabb eszköze a sajtó
nyilvánosság volt.

A tudományos szaksajtó kialakulásának két előfelté
telét szokás meghatározni: a megfelelően képzett és 
széles olvasóközönség mellett az adott tudományág fej
lettsége szükséges a tudományági lapok megjelenésé
hez. Ezt a tételt a jogtudományra alkalmazva a tudo
mányág fejlettségét a sikeres kodifikációval azonosít
hatjuk. Először csak ún. enciklopédikus tudományos 
és/vagy tudományos ismeretterjesztő/szemléző lapok 
jelentek meg, majd ezekből váltak ki fokozatosan a 
szaklapok. A tudományági értesítőkkel még egy ideig 
párhuzamosan léteztek az enciklopédikus folyóiratok 
is, de egyre kisebb érdeklődés mellett, és alacsonyabb 
színvonalon. Erre a legjobb példa a magyar Tudomá
nyos Gyűjtemény (1817-1841) története.

3 .4 . ENCIKLOPÉDIKUS 
T U D O M Á N Y O S  FOLYÓIRATOK
A tudományos sajtót Magyarországon először a havi 

rendszerességgel megjelent Tudományos Gyűjtemény 
képviselte, amely a Magyar Tudós Társaság (Tudomá
nyos Akadémia) megalakulásáig a magyar tudományos 
közélet szervezője, a tanulmányok megjelentetésének

és vitájának fóruma volt. A szaknyelv kialakítása mel
lett a tudományos értekezés formai és tartalmi megha
tározása is itt érhető tetten. Enciklopédikus jellege az 
1830-as évektől meginduló tudományági folyóiratokig 
megmaradt, közleményei gyakorlatilag a polgárosodás 
eszméit tükrözték. A szakmai közvélemény számára el
sősorban irodalmi, történelmi és nyelvészeti folyóirat
ként ismert, tartalmának jelentős része azonban termé
szettudományi, tnezőguzdasági és műszaki volt.55 A 
jogtudományi cikkek feldolgozása viszont a mai napig 
nem történt meg, csak az anyagi büntetőjoggal foglal
kozó közleményekről látott napvilágot egy rövid átte
kintés.56

A Tudományos Gyűjteményben a „törvénytudomá
nyi” cikkek száma annak ellenére csekély, hogy az elő
fizetők nagy része jogász volt. Feltehetően a jogtudók 
sajátos gyakorlati irányú képzettsége lehetett ennek az 
egyik oka.57 A folyóiratban tizenegy büntető anyagi 
joghoz kapcsolódó közlemény jelent meg: két hirdetés, 
három recenzió és hat tanulmány. A megkülönböztetést 
nehezíti, hogy az ismertetést gyakran használták fel a 
szerzők saját álláspontjuk kifejtésére.58 A tanulmányok 
egy része is hosszabb gondolatsorokat emelt át külföldi 
szerzőktől. Az anyagi büntetőjoggal foglalkozó cikkek 
„két hullámban” láttak napvilágot Az első csomópont 
az i 830-as évek eleje, amikor az operátumok vitája zaj
lott a vármegyékben, és előtérbe került a kodifikáció. A 
második sűrűsödési pont 1840-1841, az 1843. évi ja
vaslatok kidolgozását megelőző időszak. Ez azt mutat
ja, hogy a „rendszeres” büntető törvénykönyv lehetősé
ge a tudományos irodalomban fellendülést hozott. A 
kodifikációs munkálat tényleges megkezdésével vi
szont a cenzúra miatt eltűntek a büntetőjoggal foglalko
zó tanulmányok, mivel a kormányzat félt a közvéle
mény erejétől.'’9 Ezzel gyakorlatilag lehetetlenné tették 
modern büntetőjogi eszméket hordozó szakcikkek 
megjelentetését, a cenzúra tevékenysége inkább a na
gyobb témákat átfogó könyveknek kedvezett.

A folyóiratban megjelent büntetőjogi cikkek téma 
szerint három nagyobb csoportot alkotnak: kodifikációs, 
általános részi (bűncselekmény-fogalom, büntetések) és 
különös részi kérdések. Büntetési katalógust érintő köz
lemények az 1840-es évek elején fordultak elő.

Horvát István 1833-ban Mittermaier „fölötte jeles” 
büntető-eljárási kézikönyvének rövid ismertetésében 
pár szóval jellemezte a „fenyítő törvények” modernizá
lásának európai jelenségét, és figyelmébe ajánlotta a 
hazai törvényhozóknak.60

Havas József tette közzé az első magyar nyelvű bün
tetőjogi értekezést, amely részben a magyar jogi szak
nyelv művelését is célul tűzte ki. Havas a bűncselek
ményt ilyen módon definiálta: „Minden azon szabad ’s 
külső cselekedetek, mellyek tetemesen közveszedelme
sek, bűnök -  (következőleg tiltandók, és az elkövetés’ 
esetére megbüntetendők).” Ezzel a fogalommal próbál
ta meg áthidalni a törvénykönyv hiányát, de magát a 
meghatározást nem bontotta ki, hanem a törvényhozók, 
a bűnvizsgálók és a bírák büntetőjog-elméletben való 
jártasságát hangsúlyozta.61



Jog
A hat büntetéstani cikk közül Mindszenthy Antal, a 

topográfiák hagyományát követve. Algéria bemutatása 
közben a kivégzési módokat is ismertette.62 A V. szig- 
nójú szerző a büntetés filozófiai kérdéseivel foglalko
zott. de közben a generális prevenció alapelvét is leírta. 
Szerinte az egyes ember által elszenvedett szankció 
„arra is szolgál, hogy másokat a' törvény áthágásától 
visszatartoztasson”.6-1

Dankó János tanulmánya elsősorban büntetés-végre
hajtási jellegű, de természetesen kitért a büntetésekre is. 
Az Arad vármegyében felállított dologház működését 
mutatta be mindenre kiterjedően. Szerinte a „fogházi 
dolgozó intézef'-tel lehet meggátolni, hogy a rabok el
foglaltság nélkül legyenek. Závodszky Géza az intéze
tet az amerikai börtönügyi elképzelések korai megjele
nésével hozta összefüggésbe, mivel azonban erre sem
milyen konkrét utalás nem történt, a megállapítás túlzó
nak tekinthető.64

Schedel (Toldy) Ferenc egy ismertetés során a bün
tetési katalógus és a büntetés-végrehajtás gyökeres át
alakítására hívta fel a figyelmet. „A törvényhozó test' 
minden tagjait 's minden bírákat figyelmeztetjük ham
burgi Prof. Grohmann' értekezésére a' halálos büntetés 
czéliránytalanságáról.” Részletesen tárgyalta a halál- 
büntetés gyakori alkalmazásának negatív hatásait, leír
ta azt a jelenséget, hogy az ok nélküli kemény büntetés 
esetleg súlyosabb bűncselekmény elkövetésére ösztö
nöz. sőt a halálbüntetés elrettentő hatása sehol nem mu
tatható ki. A recenzens egyértelműen támogatta a halál- 
büntetés visszaszorítását, a szabadságvesztés mellé 
munkáltatást javasolt: „Dolgozóházakat a' bűnösök 
számára, hazámfijai! az emberiség kívánja ezt 
tőletek."65

Bállá Károly büntetéstani könyvének ismertetésénél 
a Z. szignójú szerző a halálbüntetéssel foglalkozó részt 
emelte ki és mutatta be részletesen, mivel „látni való. 
mikép a’ halálos büntetések feletti vitatkozás, a' leg
fontosabb kérdések közé tartozik.” Franciaország hely
zetéből kiindulva még nem látta megfelelőnek a ma
gyar viszonyokat az eltörlésére.66

Ugyancsak 1841-ben jelent meg a Tudományos 
Gyűjteményben egy ismeretlen szerző cikke, amely be
hatóan elemezte a büntetések témakörét. Először a bün
tetés fogalmát határozta meg úgy, hogy az a jog védel
mének az eszköze, „jogsértő tettek jogszerű visszatorlá- 
sa”. A büntetési célok sorba vételekor három kategóri
át különböztetett meg: „fő és közvetett végfcél] a’ jog
őrzés”, „első és közvetlen [cél a| tettessel a' tett súlyá
nak éreztetése”, a „közép irány pedig mind a’ jogduló 
javításában mind példányzásban állhat”. Ismertette a 
büntetéssel szemben Bentham által felállított tizenegy 
kritériumot, s a jogszerűség és célszerűség mellé az 
„emberiség eszméjét” is beemelte. így a „büntetések 
nemeiben keresendő sark elvekül e' hármat jog- czél- 
és szelidszerüség” elvét határozta meg. A halálbüntetés 
körüli vitában három tábort különített el: a támogató
kat, a két csoportot alkotó ellenzőket és azokat, akik ,,a’ 
halálbüntetéseknek föltételes helyességet engednek, ’s 
e’kép kellető eltöröltetését viszonyokhoz kötik". A

szerző ez utóbbi véleményt képviselte, és a három fen
ti szempont alapján tárgyalta. A nevelést tekintette a 
bűnmegelőzés legfontosabb elemének, majd a testi 
büntetések elemzése során megállapította, hogy ,,a' tes
ti büntetések helyes- és jogszerűségét alig lehet 
védeni”.67

Az egyetlen különös részi tanulmány a magzatelhaj
tást és a gyermekülést tárgyalta. Boehm Károly alapo
san körüljárta a gyermekülések kiváltó okait, és ajánlá
sokat tett a megelőzésükre is. A magzatelhajtás tényál
lásának „szabályozását” végigkövette a Bibliától az 
Amerikai Egyesült Államok törvényhozásáig, de 
Ausztriát, Magyarországot és a közeli német államokat 
nem vette sorra, mondván „ezek minden a’ tudomá
nyokban járatos férfiju előtt esmértetnek”. Abból indult 
ki, hogy a magzatot a fogantatástól kezdve élőnek kell 
tekinteni. A szerző tulajdonképpen egy igazságügyi or
vos-szakértői útmutatást írt, elhatárolta a magzatelhaj
tást a magzatöléstől és a megszületett gyermek megölé
sétől, valamint összefoglalta a tapasztalatokat és a bizo
nyítás lehetőségeit.68

A Magyar Tudós Társaság rögtön a megalakulása 
után elhatározta egy saját folyóirat indítását, amely 
1834-ben megvalósult, de 1844 után már nem jelent 
meg több kötete.69 Sajnálatos módon a Tudománytár 
büntetőjogi cikkeiről még egyáltalán nem jelent meg 
közlemény, pedig a sajtótörténeti kutatások alapján 
ilyen kérdések is helyet kaptak benne már az 1830-as 
években. Schedel (Toldy) Ferenc 1834-ben az amerikai 
„bűnhesztő rendszer" jellemzőit mutatta be az olvasók
nak.70 Tarczy Lajos, az éppen akkor formálódó börtön
ügyi mozgalom előfutáraként, a büntetési katalógus és 
a végrehajtás teljes átalakítása mellett emelte fel a sza
vát. A büntetés céljáról vallott nézetei az abszolút bün
tetési elméletek közé tartoznak.71 Kovách László a 
müncheni fenyítő intézetekkel hasonlította össze a ma
gyar tömlöcöket, így hívta fel a figyelmet a változtatás 
szükségességére.72 Az utolsó hét évben már megjelen
tek a későbbi centralisták is, akik főként büntető-eljárá
si és börtönügyi cikkeket tettek közzé.71

3 .5 . JO G I SZAKSAJTÓ
A későbbi centralisták által 1837-ben alapított, de 

csak három füzetet megért Themis volt az első kifeje
zetten jogtudományi lap. Az angol csődjogról, váltó
jogról és az esküdtszékekről jelentek meg közlemé
nyek, anyagi büntetőjoggal csak érintőlegesen foglal
koztak a szerzők. Szalay László esküdtszékekről szóló 
cikke mellett itt látott napvilágot Eötvös Józsefnek a 
szabadságvesztés végrehajtásával foglalkozó alapvető 
tanulmánya.74

A „doktrinerek” második nagy tudományos lapalapí
tási kísérlete a tíz hónapot megért, folyóiratnak indult, 
de tanulmánykötetté vált Budapesti Szemle volt. Ve
gyes tartalma miatt Nagy Lajos nem sorolta a jogtudo
mányi folyóiratok közé. Nagy terjedelmű, igényes ta
nulmányok jelentek meg benne; Szalay László és Lu
kács Móric értekezései a büntetőjogi szakirodalom je
lentős művei közé tartoznak.75
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A reformkori szakmai közvéleményre jelentős hatást 
kifejtő általános munka szerzője Szalay László, aki a 
kodifikáció elméleti és büntetőjogi alapkérdéseinek ki
munkálásával szerzett hírnevet. A Budapesti Szemle el
ső két számában, 1840-ben Codificatio címmel jelent 
meg tanulmánya. Teljesen új, modern szellemű tervezet 
elkészítését javasolta, s a külön anyagi jogi, eljárási és 
börtönügyi kódexben való szabályozást tartotta kívána
tosnak. A tanulmány az anyagi jogi kérdéseken belül 
nem foglalkozott az egyes bűncselekményekkel, csak 
általános részi problémákat vetett fel. Az 1830. évi ter
vezet trichotom rendszerét elvetette, tagadta a súly sze
rinti felosztást. Ellenezte, hogy az előző tervezetben 
szereplő bűncselekmény-fogalom kerüljön be a kódex
be, mert az nem törvénybe való, hanem kommentárba. 
Felhívta a figyelmet az általános rész pontos fogalma
zásának fontosságára. Szalay minden részletben eltért 
az 1830. évi javaslattól, az országos választmány csak 
egyetlen ponton haladta meg az iránymutatását: eltöröl
te a speciális minimumokat.76

Lukács Móric egy évvel később a büntetési elméle
teket ismertette, folytatva a Szalay által megjelölt elmé
leti irányt: a hazai kodifikáció számára kívánta a külföl
di eredményeket és szempontokat összefoglalni. Rend
kívül alapos tájékoztatást nyújtott a büntetési elképze
lésekről, így megfelelő hivatkozási alapot teremtett a 
rendi büntetőjog megtorlásra és elrettentésre épülő 
rendszerének kritikájához. A polgárosodás egyik leg
fontosabb feltételeként fogalmazta meg a korszerű bün
tetőjog kialakítását, kívánatosnak tartotta a „századunk 
szelídebb erkölcseihez s a tudomány jelen állásához” 
történő igazodást. A szankciótani elméleteket négy na
gyobb csoportban tárgyalta. A büntetőjog eredetére vo
natkozó szerződési és védelmi elméletek ismertetésénél 
kifejtette, hogy ez a kérdés megválaszolhatatlan, és az 
állam büntető hatalmának elismerése folytán a válasz
adás nem is szükséges. A büntetőjog céljára vonatkozó 
két alapvető irányzat közül az igazságosságra épülőt 
Kant. Rossi és Mittermaier alapján, a haszonra alapítot- 
tat Bentham munkáira támaszkodva foglalta össze. A 
büntetőjogi rendszereket tekintve megkülönböztetett 
bosszúállási, kárpótlási, megelőzési, javítási, fenyege- 
tési és intési irányzatokat. A büntetőjogi büntetéssel
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szemben támasztott követelmények összefoglalása után 
Lukács kiemelte és alaposan körüljárta a halálbüntetés 
kérdéskörét. A legsúlyosabb büntetés alkalmazásával 
kapcsolatban két külön kezelendő problémát tárgyalt, 
az államhatalom jogát az emberi élet elvételére, vala
mint a büntetési nem gyakorlatban kifejtett hatását. A 
büntetési rendszert az Eötvös Józseffel 1842-ben közö
sen írt Fogházjavítás című művében is részletesen ele
mezte, érdemi mondanivalója megegyezik a korábbi, 
önálló cikkében leírtakkal.77

Az 1848. évi forradalomig nem történt több kísérlet 
jogtudományi lap alapítására, de az önálló jogi szakfo
lyóirat indításának igénye például egy ügyvédi segélye
zési alapra vonatkozó javaslatban is felmerült.78

4. ÖSSZEGZÉS

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a magyar 
büntetőjogi szakirodalom megjelenési fórumai és a 

napvilágot látott közlemények köre az ausztriaihoz ké
pest két ok miatt eltérően alakult. A társadalmi fejlődés 
megkésettsége, tehát a polgárság és ennek következté
ben az értő és fizetőképes olvasóközönség hiánya miatt 
nem alakulhatott ki a nyugatihoz hasonlóan erős tudo
mányos szakirodalom és szaksajtó. Magyarországon 
nem volt sikeres a kodifikáció, amely a jogtudomány 
fejlettségének legfontosabb jellemzője. Ebből a két jel
lemzőből következően a reformkorban nem voltak meg 
a feltételei a teljes körű, modern jogi és büntetőjogi 
szakirodalom kialakulásának. Nem volt önálló jogtudo
mányi periodika, és a máshol megjelent cikkek sem 
fedték le a tágan értelmezett büntetőjog minden terüle
tét. A jogi szakirodalom és szaksajtó hiányából követ
kezően a jogi szakkérdések más fórumokon jelentek 
meg. az 1830-as évektől az irodalmi és a divatlapokban, 
az 1840-es évektől pedig a politikai sajtóban kaptak he
lyet. A kodifikáció előtt csak teoretikus kérdéseket le
hetett megvitatni, vagyis a büntetések katalógusa, a 
börtönügy és az eljárásjog jelenhetett meg. A fórumok 
eltérő volta, és ebből következően a szélesebb, kevésbé 
képzett és heterogénebb olvasóközönség miatt a témák 
popularizáltabb tálalásban jelenhettek meg.
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A  Balti Kormányzóság büntetőjogában 1846-ban 
kezdődött az orosz büntetőjog korszaka. A Balti 
Kormányzóság területén az orosz uralom idején 

az 1845. évi büntető törvénykönyv,1 a békebírók szá
mára készült 1864. évi büntető törvénykönyv, valamint 
az 1903. évi új orosz büntető törvénykönyv- egyes ré
szei voltak hatályban.

Ismert, hogy az első világháború végén szétesett az 
Orosz Birodalom, és annak egykori területeiből 1918- 
ban alakult meg a három balti állam: az Észt Köztársa
ság. Litvánia és Lettország.

Egy függetlenné vált állam legfontosabb feladatai
nak egyike az egységes jogrendszer kialakítása, amely 
a klasszikus felosztás szerint három fő ágból -  közjog, 
magánjog, büntetőjog -  áll.

A Z  ÉSZT KÖZTÁRSASÁG 
BÜNTETŐ JO G ÁNAK FEJLŐDÉSE
r

Észtország önállóságának kikiáltása, 1918. február 
24-e után az 1918. november 19-ei törvénnyel3 is

mét hatályba léptek azok az orosz törvények, amelyek 
az Orosz Birodalomhoz tartozó Észtország területén 
1917. október 24-én érvényben voltak. Ekkor lépett ha
tályba az orosz büntetőeljárási törvény is, amely nem 
volt összhangban az 1903. évi új Btk.-val.

Az 1903. évi új orosz Btk.-t nem lehetett teljes terje
delmében megtartani, mert 1918. február 24-én a német 
csapatok betörtek az Észt Köztársaság területére, s az 
ország német megszállás alá került. Mivel jog nélkül 
nincs rend és hatalom, ezért érthető, miért léptette gyor
san hatályba a német megszálló hatalom az 1903. évi új 
orosz Btk.-t teljes terjedelmében, de jelentős változá
sokkal a büntetési rendszerben, aminek alapja az akkor 
hatályos német Strafgesetzbuch (StGB) volt.4 A német 
megszállás megszűnésével az észt kormány visszatért 
az orosz büntetőjog rendszeréhez.

Georg Ambach:

A  függetlenné vált 
balti államok 
büntetőjogának fejlődése 
a huszadik század elején

Az alap. az 1845. évi Btk. az 1885. évi módosítások
kal erősen idejétmúlt volt, de az észt jogászok számára 
jól ismert. Ehhez a Btk.-hoz az orosz uralom alatti idők
ből átfogó törvénykezési gyakorlat kapcsolódott, ami 
természetesen különösen kívánatos volt a fiatal észt bí
róságoknak. Röviddel később azonban felismerték, 
hogy ez az állapot a büntetőjogban csak rövid és átme
neti. Ezért az Észt Köztársaság büntetőjogának fejlődé
se két irányban indult meg:

I. Novellaalkotás a szükségszerűen meglévő joghé
zagok kitöltésére és az elengedhetetlen változások vég
rehajtására. Például az észt büntetőjog-alkotás bünte- 
tőpolitikailag nagyon fontos novelláját az alapító gyű
lés 1920. július 2-án fogadta el.5 s az 1920. augusztus 
16-án lépett hatályba. Ez a novella tartalmazza a felté
teles elítélés bevezetését; tartalmilag a belga-francia 
vagy kontinentális rendszerhez (suris) csatlakozott, 
ebből következően nem szó szerint a feltételes elíté
lést tartalmazza, hanem a feltételes büntetéskisza
bást.6 A novella szerint nem csak a kiszabott (hat hó
napnál nem több börtön stb.), hanem a kilátásba he
lyezett büntetésre (1 év 6 hónapnál nem több börtön 
stb., mindegyik becsületvesztés nélkül) is alkalmazha
tó. Kiolvasható továbbá a novellából, hogy a feltétele
sen elítélt személy nem lehetett korábbi fogságnál sú-


