
Tóth J. Zoltán:

A  halálbüntetés 
szabályozása 

a középkorban, 
különös tekintettel a 

Német-Római Birodalomra

A  halálbüntetés az ókor folyamán (néhány ritka ki
vételtől eltekintve)1 mindvégig általánosan alkal
mazott büntetési nem volt valamennyi ország

ban, valamennyi birodalomban, mégpedig igen változa
tos, kegyetlenebbnél kegyetlenebb végrehajtási módok
kal; még a civilizáltságára, műveltségére, humanizmu
sára (sic!) oly büszke és ma is sokszor kimagasló pél
daképként emlegetett Római Birodalomban is kb. egy 
tucat, cseppet sem humánus kivégzési mód létezett.- A 
halálbüntetés a legtöbb ókori jogrendszerben rendes 
büntetésként (poena ordinaria) nyert alkalmazást, ami 
azt jelentette, hogy általában nemcsak az életellenes 
bűncselekményeket, hanem sok más (vagyon elleni, 
szexuális, vallási és erkölcsi stb.) vétséget is halállal to
roltak meg. Az emberi élet egy olyan korban, amikor az 
emberek többsége egyébként is viszonylag korán meg
halt. nem számított különös értéknek, az uralkodók te
hát szabadon „pazarolhatták” azt. Mivel pedig a társa
dalom, a kultúra (különösen az evilágihoz képest a túl- 
világi életet középpontba helyező vallási felfogás) és az 
egészségügyi feltételek ezt követően sem nagyon fej
lődtek. a középkori és a kora újkori' jogviszonyok nem 
sokban különböztek az ókoriaktól, legalábbis ami a 
büntetőjogi szabályokat illeti.4

A büntetések alkalmazásának célja a megtorlás és 
az elrettentés volt, ehhez pedig rendszerint a túlió és 
a tükörbüntetések elvén5 alapuló büntetéseket hasz
nálták fel; ennek folyományaképpen a halálbüntetést 
és a testi büntetéseket -  csakúgy, mint a legtöbb óko
ri birodalomban -  poena ordinariakénl alkalmazták. 
E tekintetben mégis különbséget kell tennünk amúgy 
egységes történelmi éraként felfogott korszakunk két 
szakasza, jelesül egyrészről a kora középkor, más
részről a késő középkor és a kora újkor között. Míg 
ugyanis a kora középkori büntetőjogi jogfejlődést el
sősorban a törzsi-nemzetségi szerveződés és a bünte
tőjogi igény önhatalmú érvényesítése határozta meg, 
addig a késő középkorban a központi államhatalom 
fokozatos megszilárdulásával egyre inkább az uralko
dó kezébe került a büntetések és a kiszabható szank
ciók meghatározásának, továbbá a büntetőjogi jogkö
vetkezmények alkalmazásának kizárólagos joga. 
(Mindez persze az egyes országokban különböző 
gyorsasággal mehetett végbe, és eltérő időpontokban 
valósulhatott meg.)
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Az első évezred második felében a társadalom fő 
szervező elve a vérségi kapcsolat volt. A fennmaradás 
ekkor csak azáltal volt biztosítható, ha azok. akiket ro
koni kötelék kötött egymással össze, közösen léptek fel 
másokkal szemben, külön-külön ugyanis pusztulásra 
voltak ítélve. Ezért ha a nagycsalád valamely tagját, a 
nemzetség valamely családját vagy a törzs valamely 
nemzetségét támadás érte, akkor a többi családtag stb. 
közösen torolta meg a sérelmet annak érdekében, hogy 
ezáltal elrettentse a sérelmet okozót a jövőbeni támadá
soktól. Az ilyen „rokoni” segítség nemcsak erkölcsös, 
hanem egyben ésszerű cselekedet is volt: ha ugyanis az 
egyik család segített a másiknak, akkor cserébe elvár
hatta, hogy szükség esetén az is segít majd neki; ha vi
szont baj esetén magára hagyta a megtámadottat, tart
hatott tőle, hogy ha ő kerül bajba, őt is magára hagyják 
majd. Mivel a korszakra általánosan jellemző a jogbi
zonytalanság, ezért a bosszúért kiáltó „támadás” fogal
ma sem volt tisztázva. Általában ilyen sérelmet jelentett 
a törzs, nemzetség vagy család valamely tagjának meg
gyilkolása, súlyos bántalmazása, a család stb. asszonya
inak és leányainak megerőszakolása, tulajdonának 
szándékos megrongálása (például házának, birtokának 
felgyújtása), de a sértett felfogása alapján egyéb tette
ket is megtorlandónak tarthattak.

A későbbi támadások megelőzése legfőbb eszközé
nek a bosszú és a magánharc számított; a sérelmet leg
alább ugyanolyan súlyú sérelemmel kellett megtorolni, 
mint amilyet a támadó okozott. Gyakori volt azonban 
az is, hogy a bosszú túlment a túlión; ilyenkor az arány
talan reakció miatt rendszerint viszontbosszú követke
zett, ami nemritkán szintén aránytalan volt. A sérelmek 
és ellensérelmek egymást követő megbosszulásának 
láncolata sokszor szabályos törzsi háborúkhoz vezetett, 
amelyekben egész nemzetségek pusztultak el. Idővel 
ezért -  hasonló fejlődés eredményeképpen, mint az 
ókorban -  a vérbosszút fokozatosan felváltotta a sére
lem vagyoni (pénzbeni vagy természetbeni) megváltá
sának az intézménye (compositio). Ez mindkét félnek 
érdekében állt, mivel anyagi elégtétel fizetésével mind
ketten elkerülhették a vérontást, a sértett család pedig 
még gazdagodott is. A központi hatalom uralkodók ál
tali megszilárdítása, valamint (részben ezzel összefüg
gésben) a jogbiztonság iránti igény szintén elősegítette 
a magánharc visszaszorulását; a törzsek egymással kö
tött szerződései vagy a királyok rendelkezései előre 
rögzítették azokat a tarifákat, amelyeket meghatározott 
típusú sérelmek okozása esetén fizetni kellett. Ezzel 
egyrészt meghatározták a jogtalan támadások körét, 
másrészt a szankciók is eleve kiszámíthatókká váltak.

A compositio alkalmazásának időszakában (nagyjá
ból az ezredforduló körüli évszázadokban) a halálbünte
tés a szegényebb, döntően paraszti rétegek büntetésévé 
vált; ők ugyanis egyrészt képtelenek voltak a vagyoni 
elégtétel megfizetésére, másrészt nem állt mögöttük 
olyan nemzetség, amely védelmet nyújtott volna az ál
lam által előírt szankciók alkalmazása ellen. Az állami 
büntető hatalom tehát először a vagyontalanok által el
követett bűntettek elbírálásának jogát szerezte meg ma



gának (de „természetesen" a nincstelenekkel szemben a 
helyi hatalmasságok is éltek a halálbüntetés eszközé
vel). A magánharc visszaszorítása mindazonáltal csak 
igen hosszú, sok évszázados fejlődés eredményeképpen 
történt meg Európában; a frank királyok rövid korszaká
tól eltekintve az csak a XIV-XV. századra valósult meg.

A középkori büntetőjogi jogfejlődésnek szintén fon
tosjellemzője -  a szokásjogi magánbosszú, illetve ma
gánharc fokozatos visszaszorulásán túl -  az állam által 
előírt és alkalmazott büntetések térhódítása, majd kizá
rólagossá válása. Ezen kívül számos más közös sajátos
sága is létezett az akkori európai országok kriminális 
gyakorlatának. Ilyen volt például az, hogy a büntetés 
közvetlen céljának mindenhol az elrettentést és az elkö
vető számára a bűnismétlés lehetetlenné tételét tartot
ták, közvetve azonban a jogrendbe és a törvényességbe 
vetett hit fenntartása6 is megjelent mint büntetési cél. 
Az elrettentés halálbüntetés esetében természetesen 
csak az általános megelőzés (generális prevenció)1 for
májában jelenhetett meg, testi és megszégyenítő bünte
tések, illetve pénzbüntetés esetében azonban mára spe
ciális prevenció is szerepet játszott. A bűnismétlés lehe
tetlenné tétele szintén két módon valósulhatott meg: ab
szolút módon, vagyis minden jövőbeli bűncselekmény 
vonatkozásában halálbüntetéssel, relatíve, meghatáro
zott jogellenes magatartások esetében pedig testi, ezen 
belül is elsősorban csonkító büntetésekkel, a tálió és a 
tükörbüntetések elvének alkalmazásával.8 Ugyanakkor 
mai szemmel nézve semmiképpen sem hagyható fi
gyelmen kívül az a tény, hogy a gyakorlatban a kivég
zések népünnepély jellege és a kivégzendő iránt érzett 
szánalom a legtöbbször ténylegesen lerontotta a megfé
lemlítést és az így elérni kívánt elrettentő hatást.

A következő lényeges jellegzetesség, hogy a jog fi
gyelmének középpontjában nem az elkövető személye, 
hanem az elkövetett tett állt. Emiatt a szándékosságot 
és a gondatlanságot nem mindig különítették el egy
mástól. ehelyett kizárólag az eredményt vették 
figyelembe;9 a motívum és a célzat, illetve az elkövető 
személyisége, lelkiállapota az ítélet kiszabása során 
szintén ritkán játszott szerepet. Ez alól két általános ki
vétel van: a visszaesést mindig szigorúbban büntették 
(már ha az adott bűncselekményre létezett egyáltalán 
szigorúbb büntetés), illetve az elkövető (és a sértett) 
társadalmi helyzete, személyi állapota alapjaiban befo
lyásolta a büntetőjogi felelősségre vonás jellegét. A kö
zép- és kora újkorra tehát a nyílt jogegyenlőtlenség jel
lemző: a hatalom megléte vagy hiánya fontosabb ténye
ző, mint maga a bűncselekmény. Ez azt jelenti, hogy ha 
egy alacsonyabb társadalmi osztályú egy magasabb 
szinten álló személy sérelmére követett el mégoly cse
kély vétséget is, bizton számíthatott valamilyen kegyet
len büntetésre; míg ha egy nobilis (esetleg egy vagyo
nos, befolyásos polgár) követett el egy jobbággyal vagy 
egyszerű városi iparossal szemben bűncselekményt, ak
kor jó eséllyel felelősségre sem vonták, vagy ha mégis, 
csak minimális mértékű büntetést kapott.10 Ennek kö
vetkeztében a jog valódi érvényesüléséről csak azonos 
személyi státuszú emberek közti konfliktusok esetében

beszélhetünk, de a büntetés itt is függött attól, hogy a 
felek a nobilitas vagy a parasztság köréből kerültek-e 
ki. Míg ugyanis ez utóbbiakkal szemben bármilyen 
büntetés kiszabható volt, addig a nemeseken testi és 
megszégyenítő büntetéseket mindenhol tilos volt vég
rehajtani (ez alól egy generális jellegű kivétel létezett: 
ha a nemes a király sérelmére követett el bűntettet); 
emiatt egy tolvaj, házasságtörő, gyalázkodó vagy vere
kedő jobbágy sokkal súlyosabb szankcióra (testi, vagy 
akár halálbüntetésre is) számíthatott, mint egy 
előkelő.11

Szintén általánosnak volt tekinthető mindenhol a kö
zépkorban a jogi partikularizmus. Ez azt jelentette, 
hogy a földesúri immunitás12 birtokában minden nagy- 
birtokos a saját területén maga határozhatta meg 
(amennyiben az az állam/uralkodó érdekeivel nem el
lenkezett), hogy mi legyen a jog. Az a báró, aki elegen
dő gazdasági és ennek folytán megfelelő nagyságú ka
tonai hatalommal rendelkezett, az a saját birtokait tet
szése szerint igazgathatta, bármely magatartást tényle
gesen megbüntethetett: emiatt mindenhol más és más 
jogi normák voltak érvényben. Olyan is előfordulhatott 
(különösen az erkölcsi-vallási jellegű vétségek köré
ben), hogy ugyanazt a magatartást, ami az egyik földes
úrnál egyáltalán nem minősült bűncselekménynek, azt 
a szomszédos uraság halállal rendelte büntetni. Mindezt 
csak fokozta a bírói önkény; mivel a döntnökök is a fő
úr hatalma alatt álltak, ezért sokszor annak (kimondott 
vagy kimondatlan) elvárásait vették figyelembe, és nem 
az amúgy is homályos és képlékeny jogot, amely a leg
több esetben egyáltalán nem is volt írásba foglalva, ez
által is lehetőséget biztosítva arra. hogy a nagybirtokos 
nemes a saját kénye-kedve szerint rendelkezzék jobbá
gyai vagyona és élete felett.

További sajátosság volt, hogy az általánosan elismert 
népi jogszokások törvény lerontó ereje (desuetuclo) so
káig érvényesült. Ezek a szokásjogi normák a nép ba
bonás hiedelmeiből eredtek, éppen ezért azok érvénye
sülését sokszor a földesurak sem tudták megakadályoz
ni. E szabályok legtöbbje a kivégzéshez kapcsolódott; a 
legfontosabb közülük az volt. hogy ha a kötél az akasz
tás során elszakadt vagy a pallos háromszor lesújtott, és 
az elítélt még élt, akkor a kivégzést abba kellett hagyni, 
és szabadon kellett őt engedni, mert Isten nem akarta, 
hogy kivégezzék;13 illetve ha egy férjezetlen nő felaján
lotta. hogy hozzámegy a kivégzendőhöz, és (akár életét 
kockáztatva is) vállalta, hogy vele él. akkor adni kellett 
a bűnösnek még egy esélyt, hogy megjavuljon. Hogy e 
népi babonák mennyire elevenen és milyen sokáig él
tek, jól mutatja, hogy 1768-ban Mária Teréziának a 
Constitutio Criminalis Theresianában kifejezetten meg 
kellett tiltania, hogy a hóhér ezen hiedelmeket figye
lembe vegye, és elő kellett írnia a végrehajtó számára, 
hogy ilyen esetekben is folytatni kell, illetve meg kell 
ismételni a kivégzést.

A végrehajtáshoz kapcsolódik a nyilvánosság min
denek felett való preferálása,14 amelynek egyszerre há
rom funkciója is volt. Először is a korban a kivégzé
seknek és egyéb büntetéseknek általánosan tulajdoni-



tott elrettentő hatást csak akkor tekintették megvalósít
hatónak, ha a szankciók végrehajtásáról nemcsak hogy 
mindenki értesült, hanem azokat személyesen látta is, 
és átélte az elkövetővel a büntetés borzalmait. Másod
szor: ez legitimálta az emberek szemében, és ezért a 
jog egész rendszere számára is az ítéletet, kvázi az 
egész közösséget a kivégzés részesévé téve. Harmad
szor: a nyilvánosságnak (különösen a kivégzések nyil
vánosságának) volt egy jogbiztonsági funkciója is: 
mindenki láthatta, hogy az ítélet végrehajtatott, és így 
igazság tétetett. Szintén fontos és a középkorban, leg
alábbis a XV. századig általánosan elismert volt az 
asylum (menedékjog) intézménye. Az asylum kifeje
zetten a keresztény középkori Európára jellemző intéz
mény, amely végső soron a Bibliából eredeztethető. 
Eredetileg ugyanis a mózesi törvények rendelték el, 
hogy hat menedékvárost kell építeni abból a célból, 
hogy a bűncselekménnyel megvádolt személy a vér
bosszú elől oda menekülhessen, amíg a vének az igaz
ságot ki nem derítik, de ezen városok a gyakorlatban 
arra is szolgáltak, hogy a valódi bűnöseket (igaz, csak 
meghatározott vétkeket elkövetőket) „megóvják” a 
büntetéstől.15 Kezdetben az asylum joga a középkori 
keresztény államokban is hasonló funkciót töltött be: 
az államiság kialakulásának kezdetleges fokán, amikor 
a központi hatalom még nem volt elég erős ahhoz, 
hogy a bűnösnek tartott személyeket az állam maga 
vonja felelősségre és a vétkes megbüntetése iránti jo
gos igényt maga érvényesítse, a vérbosszú megakadá
lyozására. ezáltal pedig a büntető eljárás rendes lefoly
tatásának garantálására volt hivatott. Később, az ezred
forduló környékén, az egyház megerősödésével párhu
zamosan, a világi hatóságok is kezdték elismerni az 
egyházi dolgok, így az egyházi épületek, a templomok 
szentségét, ennek következtében az ecclesia képes volt 
megakadályozni, hogy az állam a szakrális helyekre 
menekült bűnöst felelősségre vonja. Ha tehát valaki 
egy templomba, kolostorba vagy kápolnába menekült, 
és bűnösnek vallotta magát, nem volt büntethető; ha el
lenben ártatlanságát hangoztatta és ügyének kivizsgá
lását kérte vagy abba beleegyezett, akkor, ha mégis bű
nösnek találtatott, nem kerülhette el a jogszerű 
ítéletet.16 Az intézmény jelentősége azonban a közpon
ti uralkodói hatalom megerősödésével párhuzamosan 
csökkenni kezdett, mivel az idő múlásával elsősorban 
nem a vérbosszúnak, hanem immár az állami üldözés
nek jelentette a gátját; a XV. századra ezért nagyrészt 
elvesztette a szerepét, és már csak nyomokban volt fel
lelhető.

A büntetőeljárás közös európai sajátosságai között 
említhető, hogy a beismerő vallomás rendszerint az el
marasztaló ítélet érvényességének a feltétele volt; erre a 
tényre vezethető vissza a bűntett elkövetésének önkén
tes beismerésére nem hajlandó személlyel szemben a 
tortúra széles körű alkalmazása. Ehhez kapcsolódik, 
hogy ebben az időben nem ismerték az ártatlanság vé
lelmét; a bírák, az inkvizítorok és az ítélet-végrehajtók 
között is általános volt az a meggyőződés, hogy senki 
sem válik „véletlenül” gyanússá, és ha valakit a közha- 
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talom bűncselekmény elkövetésével vádol, azt nem ok 
nélkül teszi. A középkori jog igazságtalanságát tovább 
súlyosbította, hogy ha valakit a bíróság mégiscsak fel
mentett, annak „békeesküt" kellett tennie, ami azt jelen
tette, hogy az illető írásban megfogadta: kínzóin, valla
tóin, vádlóin és bíráin az elszenvedett sérelmekért nem 
áll bosszút, ha pedig száműzték, nem tér vissza. Ugyan
ilyen kötelessége volt annak is, akit bűnösnek találtak, 
de kegyelemben részesítettek, rendszerint azzal a kü
lönbséggel, hogy a száműzetés ilyenkor nem meghatá
rozott időre, hanem élethosszig szólt.

A kegyelmezés ebben az időben egyébként is általá
nosan bevett gyakorlatnak számított, amely tény abból 
fakadt, hogy a hatalom (legyen szó akár a királyról, 
akár a földesúrról) az elrettentés hatásossága érdeké
ben egyszerre kívánta a szigorú megtorlást érvényesí
teni, valamint az értékes munkaerőt megőrizni. Emiatt 
a kegyetlen büntetéseket gyakran csak kiszabták, de 
végre már nem hajtották, mert az a hatalmon levők 
gazdasági érdekeit sértette volna. Természetesen e vo
natkozásban is jelentős különbség volt bűn és bűn kö
zött. Ha például az elkövető jobbágy egy másik job
bágytól lopott vagy egy másik jobbágyra támadt, rend
szerint megúszta pellengérrel vagy korbácsolással, ha 
ellenben ezt a földesúr sérelmére tette, akkor ritkán ke
rülte el a halálbüntetést. Ez utóbbi szankciót a súlyo
sabb bűntettekre (gyilkosság, nemi erőszak, méregke
verés, kútmérgezés. gyújtogatás, rablás) azonban szin
te mindig kiszabták: ilyenkor a kegyelem pusztán ab
ban állt. hogy a fájdalmasabb vagy megalázóbb ki vég
zési mód helyett egy kevésbé fájdalmas vagy kevésbé 
degradáló metódust írtak elő. Például a felnégyelés, 
kerékbe törés vagy karóba húzás helyett akasztást ren
deltek el; az „egyszerű", de megszégyenítő akasztás 
helyett lehetővé tették, hogy az elítélt a lefejezést vá
lassza; eltekintettek a halálos ítélet végrehajtását meg
előző kínzások és megszégyenítések (korbácsolás, pel
lengér. a városon keresztül lovakkal való végigvon- 
szoltatás, testcsonkítások, megbélyegzés stb.), illetve a 
kivégzést követő, becsületbe gázoló előírások (a test 
eltemetésének tilalma, a holttest akasztófán lógni ha
gyása vagy egyéb módon történő közszemlére tétele 
stb.) alkalmazásától. Már az is kegyelemnek számított, 
ha a máglyahalálra ítéltet a máglya meggyújtása előtt 
garotte-tal megfojtották, az élve eltemetett szívét lán
dzsával átszúrták, avagy ha a máglyán elégetést, a víz
be vetést vagy a kerékbe törést pusztán az előzőleg már 
egyéb módon megölt (felakasztott, lefejezett) személy 
holttestén hajtották végre.

A középkori jog talán legfontosabb sajátossága (té
mánk szempontjából mindenképpen) azonban az volt, 
hogy a halálbüntetés -  az ókorhoz hasonlóan -  „ren
des”, közönséges büntetésként (poena ordinaria) nyert 
elismerést. E "korszakban alig volt olyan bűncselek
mény, amelyre (legalább bizonyos időszakokban és 
egyes területeken) ne alkalmazták volna ezt a szankci
ót. Európában ekkor mindenhol halállal büntették az 
emberölést, a méregkeverést, a rablást, az útonállást, a 
felségsértést, a hazaárulást, a hűtlenséget, a nemi erő-



Jog
szakot, az emberrablást, a gyújtogatást, és úgyszintén 
gyakran halálbüntetéssel sújtották a vallás elleni vétke
ket (istenkáromlás, bálványimádás, varázslás, bűbájos- 
ság, boszorkányság, eretnekség, okkultizmus), az er
kölcsi és nemi bűncselekményeket (vérfertőzés, házas
ságtörés, bigámia, paráználkodás, szodómia, homosze
xualitás, bestialitás), továbbá a hamis esküt, hamis ta
núzást és hamis vádat (rágalmazást), a pénz-, váltó-, 
okmány- és pecséthamisítást, az adók megfizetésének 
szándékos elmulasztását és a lopást.

A halálbüntetés ilyen széles körű alkalmazásának 
oka elsősorban az emberi élet értéktelensége és a római 
katolikus egyház által elterjesztett és érvényesített ke
resztény világszemlélet volt. Az emberi élet azért nem 
számított különösebb értéknek, mert a középkorban a 
különböző halálos járványok és egyéb betegségek miatt 
az átlagéletkor igen alacsony volt: a gyermekek több 
mint fele meg sem érte a felnőttkort, de a felnőttek jó 
része sem élt 35-40 évnél tovább. Ilyen körülmények 
között pedig, amikor a halál természetes módon is bár
mikor bekövetkezhetett, nem számított szenzációnak, 
rendkívüli vagy esetleg felháborító dolognak egy-egy 
ember (különösen egy bűnöző) hirtelen elhalálozása.

Ehhez járult hozzá a vallási ok. A katolikus egyház 
felfogása és ennek hatására az emberek általános világ- 
szemlélete szerint a földi élet nem más, mint az „iga
zi”, a túl világi élet előfutára, siralomvölgy, amelynek 
az örök mennyországi (vagy pokolbeli) léthez képest 
nincs jelentősége. Az ember földi halála tehát pusztán 
egy elkerülhetetlen lépés az örök boldogság vagy kár
hozat felé; sőt a bűnözők kivégzésének pont az a célja, 
hogy „megtisztítsa" a vétkeseket a bűntől, és ezzel az 
üdvözülésüket biztosítsa. Ez (és persze a minél na
gyobb mértékű elrettentés, a potenciális bűnözőkben 
való minél nagyobb félelem keltése) volt az alapja a ki
végzések különösen kegyetlen mivoltának is. A bűntől 
ugyanis csak a szenvedés által lehet megtisztulni; mi
nél nagyobb a bűn. annál nagyobb szenvedést kell el
viselni annak „lemosásához”. Ennek alapján pedig bi
zonyos személyekkel (például az „ördög cimboráival": 
boszorkányokkal, hitszegőkkel, istenkáromlókkal, pa
ráznákkal stb.) szemben a kivégzések azon módjait al
kalmazták előszeretettel, amelyek a puszta szenvedés 
mellett önmagukban is rendelkeztek ilyen „tisztító” 
jelleggel (például máglyahalál, vízbefojtás, élve elte
metés stb.).

A fenti bűncselekmények közül a legtöbbet termé
szetesen a világi jog rendelt büntetni, a vallás elleni vét
keket és egyes nemi deliktumokat azonban az egyház 
üldözte (még akkor is, ha magát a végrehajtást az 
„ecclesia non novit sanguinem”17 elve értelmében rá
hagyták a világi hatóságokra). Emiatt a középkori Eu
rópában tulajdonképpen két típusú büntetőjogi norma- 
rendszer létezett: a világi üldözés alatt álló és az egyhá
zi üldözés alatt álló bűncselekmények joga.

Az előbbiek közül mintaadó jellege, viszonylagos 
dogmatikai kidolgozottsága és kodifikációja miatt első
sorban a Német-Római Birodalom halálbüntetésre vo
natkozó szabályozásával érdemes bővebben foglalkoz

nunk. A német területeken a XV. századig (sőt a kisebb 
bűncselekmények vonatkozásában még az után is) a jo
gi partikularizmus érvényesült: míg a nemesek magán
bosszúval vehettek elégtételt az őket ért sérelmekért, 
addig az elnyomott társadalmi rétegekhez tartozók a 
földesúri vagy fejedelmi bíróságokhoz fordulhattak, 
amelyek az eltérő helyi szokásjogok és uradalmi érde
kek alapján hozták meg ítéleteiket. A jog anyaga nem 
(vagy csak ritkán és hézagosán) volt írásban rögzítve, 
ezért a súlyos bűncselekmények kivételével (amelyekre 
szokásosan halálbüntetést szabtak ki) a döntést még 
körvonalaiban sem lehetett előre kiszámítani. Az írásba 
foglalás iránti igény sokáig azért nem merült fel, mert e 
bűntettek (például a lopás) nem sértették oly mértékben 
az uraságok érdekeit, ami miatt ez indokolt lett volna. 
Emiatt ezeket a vétségeket sokszor nem is kezelték va
lódi bűncselekményként, ami azzal járt, hogy a per sok
ban hasonlított a magánjogi perekre. A lopást ekkor sok 
helyütt úgy tekintették, mint a szándékos károkozás egy 
fajtáját, amelyért ugyanúgy kártérítés és pénzbüntetés 
jár. mint az egyéb károkozások esetén. Ebben az idő
szakban tehát a legtöbb büntetőjogi igényt magánjogias 
jellegű eljárásban lehetett érvényesíteni; ez volt az ún. 
akkuzatórius per.

Az akkuzatórius vagy vádelvű eljárásban a magán
vádló (és nem valamilyen állami alkalmazott) kezében 
volt a bűnüldözés joga. az ő feljelentésére indult a per, 
annak végig aktív, tevékeny résztvevője volt, perbeli 
cselekményei kihatottak az eljárás menetére (pl. ha 
megbocsátott a vádlottnak vagy kompenzációban 
egyeztek meg. akkor megszüntethette a vádat, miáltal a 
per folytatását megakadályozta). Érvényesült a felek (a 
vádló és a vádlott) egyenjogúsága, valamint a kont- 
radiktórius jelleg. Ez utóbbiból következik, hogy a vád
elvű eljárást a közvetlenség és a szóbeliség jellemezte, 
továbbá a procedúra annak teljes szakaszában nyilvá
nos volt. A bíró szerepe pusztán a „felek csatájának" 
felügyeletére, az eljárási szabályok betartatására, vala
mint az ítélet meghozatalára korlátozódott; bizonyítási 
indítványokat nem tehetett, és hivatalból nem járhatott 
el. A bizonyítékok mérlegelésére ellenben korlátlan le
hetősége volt; az igénybe vehető bizonyítékokat sem
milyen jogi norma nem korlátozta („szabad bizonyítási 
rendszer”).

A bizonyítékok közül jelentőségére tekintettel ki
emelkedett a tanúbizonyítás, a felek és az eskütársak 
esküje,ls továbbá a különböző istenítéletek (ordáliák), 
és ez utóbbiak közül különösen a párbaj. Az ordáliák 
alkalmazásának indoka a kor vallásos világszemléleté
ből következően az volt, hogy Isten nem engedi, hogy a 
világban igazságtalanság történjen, ezért beavatkozik a 
perbe annak a félnek az érdekében, akinek igaza van. 
Az istenítéletek igénybe vételének „virágkora" a 
VIII—XII. századra tehető, de maradványaival még az 
újkorban is találkozhatunk. A leggyakrabban használt 
ordáliák a hidegvíz-, a forróvíz-, a tűz- és a tüzesvas- 
próba,19 valamint a már említett párbaj20 voltak, de eze
ken kívül számtalan egyéb istenítéletet is alkalmaztak 
szerte Európában.
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Ez az éra (a jogi partikularizmus, a szokásjogon és 
önkényen alapuló földesúri-fejedelmi igazságszolgálta
tás, valamint az akkuzatórius büntetőper és az isteníté
letek korszaka) Németországban a XV. században ért 
véget; ennek legfontosabb állomása a már említett 
1495. évi wormsi birodalmi gyűlésen elfogadott 
Reichskammergerichtsordnttng (Birodalmi Kamarai 
Bírósági Rendtartás) volt. amely véglegesen megtiltot
ta a magánharcot (Felide), és a büntetőügyeket állami 
útra terelte. Ez azonban még kizárólag az eljárásjogot 
egységesítette, az anyagi büntetőjogot nem. Erre a bün
tetőjogi kodifikációra, az önkény korlátok közé szorítá
sára és a jog valamelyes kiszámíthatóságának létrejöt
tére 1532-ig kellett várni, amikor V. Károly 
(1519-1556) német-római császár kiadta a Constitutio 
Criminalis Carolinát,21 a büntető anyagi jogot, a bünte
tő eljárásjogot és a büntetés-végrehajtási jogot egysége
sen szabályozó kódexet, amely széles körben lehetővé 
tette mind a kínvallatás igénybe vételét (akár köztörvé
nyes bűnözőkkel, akár eretnekekkel, akár boszorká
nyokkal szemben), mind a halálbüntetés alkalmazását; 
ám azzal, hogy ezek feltételeit írásban szabályozta, az 
önkényes jogalkalmazás lehetőségét a korábbi állapo
tokhoz képest csökkentette, és a kegyetlenséget vala
melyest korlátozta, azaz hozzájárult egy bizonyos mér
tékű jogbiztonság létrejöttéhez.

A Carolina eljárásjogi újítása volt. hogy a perek le
folytatására a korábbi vádelvi procedúra helyett beve
zette a nyomozóelvi (inkvizitórius vagy inkvizíciós) 
eljárást,22 mivel az állam szerepének növekedésével és 
a büntető igazságszolgáltatás központosítása igényének 
megjelenésével az előbbi már nem volt tartható, és he
lyette egy olyan eljárási rendre volt szükség (nemcsak a 
Német-Római Birodalomban, hanem egész Európá
ban), ahol a büntetőper teljes mértékben állami ellenőr
zés alatt van, a vád képviseletétől az ítélkezésen át egé
szen a végrehajtásig.23 Az inkvizitórius per legfőbb jel
lemzője a mindent átható officialitás elve: a bírák a bár
milyen módon tudomásukra jutott, akármekkora jelen
tőségű vagy súlyú ügyekben kötelesek hivatalból eljá
rást indítani; ahhoz a sértett fél feljelentése vagy egyál
talán beleegyezése nem szükséges. Ha a feljelentést a 
sértett fél maga teszi, akkor sincs az eljárás felett sem
mifajta rendelkezési joga, legfeljebb tanúkénti kihallga
tását kérheti a perben. A procedúra minden szakaszát az 
állami szervek uralják, annak megindításától a bizonyí
tási és egyéb perbeli cselekmények meghatározásán és 
az ítélet meghozatalán át a végrehajtásig.24 (Az akkuza
tórius perben a bíróság által meghozott ítélet kikénysze
rítése is magánútra tartozott.)

Ezzel a változással értelemszerűen megszűnt a per 
kontradiktórius jellege is, mivel az eljárásban immáron 
egymással egyenrangú „felek” sem szerepeltek. Vádló
vá hivatalból a bíró vált, a korábbi „kvázi alperesből” 
pedig olyan vádlott lett, aki minden szempontból alá 
volt vetve a bíró-vádló akaratának, és akinek önálló el
járási jogosítványai (a vallomás tételének vagy megta
gadásának jogán kívül) gyakorlatilag nem voltak. Ezzel 
párhuzamosan a szóbeli per átalakult írásbelivé, amely- 
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ben a per szereplői döntően pusztán iratok útján érint
keztek egymással. (Előfordult, hogy a bíró az ítéletho
zatal napjáig nem is látta a vádlottat.) Megszűnt a nyil
vánosság is; egyrészt az írásbeli aktusok lehetetlenné 
tették a külső részvételt, hiszen nemigen voltak olyan 
tényleges cselekmények, ahol egyáltalán jelen lehetett 
volna lenni, másrészt, ahol ez fizikailag lehetséges lett 
volna (például a kínvallatás során), azt a hatóság és az 
állam érthető okokból nem kívánta közszemlére tenni. 
Végül szintén fontos változás volt, hogy a korábbi sza
bad bizonyítási rendszert kötött szisztéma váltotta fel: 
az igénybe vehető bizonyítási eszközök és bizonyíté
kok köre törvényileg rögzítve volt. amelyeken kívül 
mást felhasználni nem lehetett. A bizonyítékok közül 
megmaradt a tanúk kiemelkedő szerepe, az eskü fontos
sága jelentősen csökkent, az istenítéletek (köztük a pár
baj) alkalmazása pedig megszűnt. A beismerő vallomás 
jelentősége ellenben nemcsak, hogy megmaradt, hanem 
az a „bizonyítékok királynőjévé” vált. olyannyira, hogy 
beismerő vallomás nélkül elmarasztaló ítélet meghoza
talára jogszerűen nem is kerülhetett sor. Ennek követ
keztében azt még akkor is ki kellett csikarni a vádlott
ból, ha az egyéb bizonyítékok már bőven elegendőek 
lettek volna a bűnösség megállapításához; ennek másik 
oldala azonban az volt, hogy a beismerő vallomás ön
magában is elegendő bizonyítéknak minősült.

Mivel az ártatlanság vélelmét továbbra sem ismer
ték. ezért a vádlottal szemben minden eszköz megenge
dett volt. még a kínvallatás is. A Carolina a kínvallatást 
elvileg szabályok és korlátok közé szorította, például 
arra nem azonnal, hanem csak az egyéb bizonyítékok 
beszerzése után kerülhetett sor. és csak akkor, ha példá
ul két felnőtt, szavahihető tanú ellene vallott, a sértett 
eskü alatt állította, hogy ő a tettes, ha látták a tetthelyen, 
ha az elfogás elől menekülni próbált, avagy ha megha
tározott számú és erősségű indícium (gyanújel) állt ren
delkezésre.25 A törvény szerint tehát kínzást csak akkor 
lehetett volna alkalmazni, ha a gyanú az egyéb bizonyí
tékok által már beigazolódott vagy annak alapossága 
nagymértékben valószínűsíthető volt, de ezt az elvet a 
gyakorlatban rendszeresen áttörték. A kínzás egyébként 
nem mindenki számára jelentette ugyanazt, annak 
ugyanis fokozatai voltak, amelyeket (vagyis a konkrét 
igénybe veendő kínzási módokat) a bűncselekmény sú
lyához igazítva maga a bíróság rendelt el. Ha valaki a 
rá kiszabott kínvallatást anélkül kiállta, hogy beismerő 
vallomást tett volna, akkor, mint ártatlant el kellett őt 
engedni, de azt, hogy a tortúra mikor tekinthető „kiállt
nak”, a bíróság maga döntötte el.26 Egyébként is nép
szerű volt az az elv, hogy a kínzást nem lehet újrakez
deni. de „folytatni” szabad; ezért a tortúra a beismerő 
vallomás megtétele előtt szerfelett ritkán ért véget az el
járás megszüntetésével, azt általában csak „ideiglene
sen felfüggesztették”, még akkor is, ha aztán ténylege
sen esetleg soha nem folytatták. Egy garanciális sza
bály volt hivatva a „nem önkéntesen” tett vallomások 
felhasználását meggátolni, jelesül az, hogy a vallomást 
a kínzókamrán kívül, a tortúrát követő napon írásban 
meg kellett ismételni. Mivel azonban -  mint láttuk -  a



történeti iiemle

kínvallatást bármikor folytatni lehetett, ezért ennek a 
gyakorlatban nem volt nagy jelentősége. Ennél sokkal 
fontosabb volt az az előírás, miszerint kétséges esetek
ben az ügyet „jogi szakvélemény”27 kérése végett fel 
kellett terjeszteni egy felsőbb bíróságra vagy egy jogi 
fakultásra („Aktenversendung”), és az ítéletet csak ak
kor lehetett végrehajtani, ha annak jogszerűségét ezek 
megerősítették;28 ez a szabály már valamelyest korlá
tozni tudta a bírók tág (sokszor önkényes és szabados) 
jogértelmezését és jogalkalmazását.

A tortúra lehetővé tétele sok esetben önmagában is 
a halálos ítélettel ért fel. de kifejezetten a halálbüntetés 
alkalmazására is széles körben lehetősége nyílt a bírák
nak. Bár a Carolina kiadása valamelyest korlátozta az 
addig általánosan bevett gyakorlatnak számító jogta
lanságokat, de azokat egyrészt nem szüntette meg tel
jesen, másrészt a jogszerűség határán belül is rengeteg 
lehetőséget biztosított a kegyetlenségekre. Ezek közé 
tartozott az is, hogy a Peinliche Halsgerichtsordnung 
szinte minden bűntett esetében feljogosította a bírósá
gokat halálos szankció kiszabására, ideértve az élet, a 
testi épség, az állam, az egyház, a vallás, az erkölcs.

Jegyzetek-------------------------------------------------------
1 Ilyen kivételi jelent például Amandagambani, Lanka (Srí Lanka) 

buddhista királya, aki a Kr. u. I. században, vagy a japán Saga 
császár, aki S 18-ban megszüntette országában a halálbüntetést 
(azt Japánban a következő 300 évben nem is állították vissza: ar
ra csak a XII. században kerül sor).

: Az egyetlen, amiben Róma kiemelkedik a többi ókori állam kö
zül. az a kivégzésen kívüli kínzások korlátozott körű alkalmazá
sa. Ilyenre szabadokkal (különösen előkelőkkel, patríciusokkal) 
szemben csak az archaikus jogban és a preklasszikus kor elején 
került sor. ám a rabszolgák és az idegenek e tekintetben is hátrá
nyos megkülönböztetésnek voltak kitéve. A keresztre feszítés 
(amely csaknem az egész római történelem során tipikus rabszol
gabüntetésnek számított) például eleve együtt járt a kivégzés előt
ti testi fenyítéssel.

’ Mivel a középkor és az. újkor elválasztása a jog fejlődése szem
pontjából mesterkélt lenne, hiszen a büntetőjogi jogfejlődés való
di korszakhatára nem a XV. század végére, hanem a XVIII. szá
zad második felére, a felvilágosodás kialakulásának és az aboli- 
cionista mozgalom megindulásának idejére tehető, ezért a továb
biakban a „kora újkor" kifejezést (hacsak az. adott szövegkörnye
zetben nincs külön kijelölő funkciója) nem említem, helyette a a 
XVI. és a XVII. századra, valamint a XVIII. század első felére is 
a büntetőjogi szempontból sokkal indokoltabb „középkor" kifeje
zést használom.

J Természetesen ugyanez a magánjogról nem mondható cl, ha min
tának a fejlett dogmatikával és precíz jogi fogalmakkal rendelke
ző római jogot tekintjük.

5 A lálió elvének alkalmazása esetében ugyanolyan sérelmet kell 
okozni az elkövetőnek, mint amilyen sérelmet ő okozott az áldo
zatának. A tükörbüntetés azon testrészre vonatkozik, amellyel a 
tettes a cselekményt megvalósította. (Egy egyszerű példa a kétfaj
ta elv megkülönböztetésére: ha valaki egy másik személyt oly 
módon üt meg. hogy a bántalmazás következtében kifolyik a sze
me. akkor a lálió elve szerint a bántalmazó! is meg kell vakítani 
[lásd: "szemet szemért...”], a tükörbüntetés elve alapján viszont 
azt a testrészét kell megbüntetni, amellyel a sérelmet okozta, va
gyis példánkban a kezét kell levágni.)

6 Ez. a kissé eufemisztikus megfogalmazás gyakorlatilag a megtor
lás gondolatát takarja.

7 A „generális prevenció” és a „speciális prevenció" jogi terminus 
lechnicusok ebben az időben még nem léteztek, a fogalmak által 
jelölt tartalom azonban igen: ezért és a mai érthetőség kedvéért

sől még a vagyon elleni bűncselekményeket is. A 
Carolina a halálbüntetés végrehajtásának hét, rémisz- 
tőbbnél rémisztőbb módozatát írta elő: a megégetést, 
vízbefojtást, élve eltemetést, akasztást, lefejezést, ke
rékbetörést. felnégyelést, amelyeket még súlyosbítani 
is lehetett; ilyen súlyosbításnak minősült például a ki
végzés előtt a kézlevágás, a vesztőhelyre menet tüzes 
fogókkal tépkedés, a kivégzés után a test felakasztása, 
megégetése, a holttest eltemetésének megtiltása stb. A 
kisebb bűntettekre (minimális mértékű lopás, koldulás, 
káromkodás stb.) különböző testi és megszégyenítő 
büntetések (megbélyegzés, korbácsolás, különböző 
testcsonkítások, kaloda, pellengér stb.) alkalmazását 
írta elő; ismerte továbbá a pénzbüntetést (bár ezt ritkán 
rendelte el), valamint az „örökfogságot” („ewiges 
Gefangnis”)29 és a börtönt (Kerker)30 is. Végül (az 
előbbiekből is következően) a Carolina által meghatá
rozott büntetési cél az elrettentés és a megtorlás volt, 
ez utóbbi által pedig szimbolikusan a gonosztett társa
dalomból való kiirtása (vagyis a gonosz fizikai meg
semmisítésével eszmeileg magának a gonoszságnak a 
megsemmisítése is).

ezen tartalmak jelölésére a továbbiakban e fogalmakat is használ
ni fogom.

s Például akinek levágják a kezét, az többé (azzal a kézzel leg
alábbis) nem tud lopni vagy pénzt hamisítani, akinek kivágják a 
nyelvét, az nem tud hamisan tanúskodni vagy istent káromolni, 
akit kasztrálnak, az nem tud nemi erőszakot elkövetni stb.

” Az egyenes és az eshelőleges szándék, illetve a tudatos és a ha
nyag gondatlanság finom elhatárolása pedig sehol sem jelenik 
meg.

1,1 A jobbágyoknál is rosszabb helyzetben csak az idegenek, jövevé
nyek voltak, mivel ők semmifajta gazdasági hasznot nem hoztak 
(a jobbágyokkal ellentétben, akik adóztak és robotoltak), ezért 
velük szemben még ilyen ésszerűségi korlát sem érvényesült. A 
legtöbb idegen abban a korban eleve gyanús volt. és mivel nem 
hiányzott senkinek, ezért a legkisebb vétségért is nyugodt szívvel 
végeztették ki őket.

11 A nemesek és nemtelenek megkülönböztetése még akkor is érvé
nyesült. amikor az elkövetett bűntett jellege miatt ugyanazt a bün
tetést kapták; halálbüntetés esetén például az előkelőket pallossal, 
bárddal vagy karddal lefejezték, míg az alacsonyabb státuszú sze
mélyeket (hacsak nem volt valamilyen súlyosbító körülmény) 
rendszerint felakasztották

12 Az immunitás azt jelenti, hogy az. állam (a király) tartózkodott a 
földesúr birtokai területén érvényesülő jogba való beavatkozás
tól.

|! Ez a népi hiedelem szerint ugyanis vagy azt bizonyította, hogy a 
megvádolt nem bűnös, vagy azt. hogy bűnös ugyan, de Isten meg
bocsátott neki; az államnak azonban egyik esetben sincs joga Is
ten (az emberek számára egyértelműen kifejezésre juttatott) aka
rata ellenére valakinek az életét elvenni.

IJ Ez természetesen nem vonatkozott a bírói eljárásra és az ítéletho
zatalra. amely titkos volt.

15 A mózesi törvények szerint ha az emberölés nem szándékosan, 
hanem „történetből'’, azaz véletlenül esett meg. lehetősége volt a 
„gyilkosnak" a hat. erre a célra kijelölt menedékváros (Kedes, 
Sikcm [Szichem). Hebron. Becer, Rámol. Golán) egyikébe mene
külni. hogy ott húzza meg magát a vérbosszú elől. Ekkor a „gyil
kost" a város gyülekezete elé kellett állítani ítéletre, aki felett a 
város papjai döntöttek. Ha azt állapították meg, hogy nem bűnös, 
vagy „nem szándékosan öli meg az ő felebarátját, és nem gyűlöli 
vala azt azelőtt” [5 Móz. 19,4.], akkor befogadták, ha viszont ar
ra a következtetésre jutottak, hogy a gyilkosság szándékos volt.
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vagyis ..a ki gyűlöli az ö felebarátját, és meglesi azt. és reá támad 
és úgy üti meg. hogy meghal" [5 Móz. 19.11.]. akkor ki kellett, 
hogy „adják azt a vérbosszúló rokon kezébe, hogy meghaljon". [5 
Móz. 19.12.1

16 Érdekesség, hogy az állam egyéb, nem szakrális helyeket is felru
házhatott az asylum jogával; így a középkor folyamán egyes 
egyetemek, főúri kastélyok, sőt akár vendégfogadók is jogszerű
en menedéket nyújthattak az állam (vagy a földesurak) által üldö
zött bűnösnek.

17 ..Az egyház nem ont vért". Ezt az elvet még az ókori keresztény
üldözések idején fogalmazták meg a legkorábbi egyházatyák, 
akik szó szerint megszenvedtek hitükért, és pontosan tudták, 
hogy mit jelent a hit és a szabad gondolat elnyomása, nem akar
ták tehát, hogy az egyház bárkinek is hasonló szenvedést okoz
zon. A középkorban azonban a keresztény dogmatika megalkotá
sával az egyházi álláspont megmerevedett, és egyre inkább elfo
gadottá lett. hogy aki az autentikus egyetemes zsinati és pápai 
Biblia-értelmezéseket tagadja, az a hitet tagadja, és velük mint is
tentelenekkel szemben bármilyen eszköz megengedett az egyet
len igaz hit védelme érdekében. Mivel azonban az „eedesia non 
novit sanguinem" elve továbbra is érvényben volt. a két szempont 
közötti feszültséget meglehetősen szemforgató módon úgy oldot
ták fel. hogy az egyház valóban nem ont vért. de ez a tilalom a vi
lági szervekre már nem vonatkozik. A papok és szerzetesek azon
ban még ekkor is úgy jártak el. hogy ájtatosan kérték a világi ha
tóságokat. hogy ne ontsa ki a bűnösök vérét, noha mindenki pon
tosan tudta, hogy ha a bírók nem végeztetik ki az egyház által bű
nösnek nyilvánítottakat, akkor ők is könnyen az inkvizíció karja
iban találhatják magukat. Ezért a profán jog a dilemmát hasonló
an szemforgató módon oldotta fel. mint a kánonjog: máglyahalál
ra (esetleg ritkán vízbe fojtásra vagy élve eltemetésre) ítélte az 
eretnekeket és az egyéb bűnösöket. így teljesítve egyszerre az 
egyházi elvárást és azt. hogy ..egy csepp vér se hulljon".

IS Az eskünek önmagában, bármely egyéb bizonyíték híján is bizo
nyító erőt tulajdonítottak. Ez abból a szemléletből táplálkozott, 
hogy aki az Istennek tett esküjét megszegi, az a túlvilágon a po
kolba kerül, és egy egyszerű földi hívságért senki sem kockáztat
ná lelki üdvét. Aki tehát esküszik az igazat szól; ha pedig még
sem. halála után bármely földi szankciónál nagyobb büntetésben 
lesz osztályrésze. Érdekesség, hogy az eskü az ordáliákkal ellen
tétben nem tűnt el az idők során: azt ma is szinte minden állam
ban alkalmazzák, még a XXI. század Magyarországán is (lásd az 
állampolgári vagy a katonai esküt!),

|1‘ A hidegvíz-próba során a vádlottat összekötözve a közeli folyóba 
vagy tóba merítették: ha elsüllyedt, ártatlannak bizonyult, mert a 
víz magába fogadta: ha viszont bűnös volt, kidobta magából. Ezt 
a próbát elsősorban boszorkánysággal gyanúsított személyekkel 
szemben alkalmazták, és a legveszélyesebbnek is ez számított, 
mert ha az ártatlannak talált személyt nem húzták ki idejében, 
könnyen vízbe fúlhatott. A forróvíz- (esetleg forróolaj-) próba al
kalmával a vádlottnak bele kellett nyúlnia a kérdéses folyadékba, 
és vagy meghatározott ideig benne kellett tartania a kezét, vagy 
valamilyen tárgyat (például egy keresztet) ki kellett belőle ven
nie. Ezt követően bekötözték a sebét, majd bizonyos idő (általá
ban három nap) múlva levették a bandázst, és megnézték a heget; 
ha az gyógyulásnak indult, az illető ártatlannak találtatott, ha 
azonban elgennyesedett, akkor bűnösnek. Ugyanezen mechaniz
muson alapult a tűz- és a tüzesvas-próba is; ezek során a gyanú
sítottnak vagy tűzbe kelleti nyúlnia, vagy valamilyen izzó fémtár
gyat bizonyos ideig kézben kellett tartania, illetve meghatározott 
távolságig cl kellett vinnie (esetleg felhevített ekevason kellett sé
tálnia); ha a seb begyógyult, felmentették, ha pedig elfertőződött, 
elítélték. (Ha már magát a feladatot sem volt képes végrehajtani, 
akkor bizonyosan bűnös volt.)

Irodalomjegyzék ------------------------------------------
Bakóczi Antal: Az emberölés (Budapest, Közgazdasági és Jogi

Könyvkiadó, 1984)
Balás Elemér: A halálbüntetésről (Budapest, Révai és Salamon

Könyvnyomdája, 1900)

20 A párbaj során a felek valamilyen módon (például bajvívásban) 
megmérkőztek egymással: aki ebből a mérkőzésből győztesen 
került ki. annak volt a perben igaza. Ezt az ordáliát sokkal tovább 
alkalmazták, mint bármelyik másikat, sőt azt nemcsak büntető-, 
hanem tisztán magánjogi perekben is igénybe vcuék. A párbaj 
jellege azonban az idők során módosult: abban egyre kevésbé 
maguk a felek, hanem helyettük egyre inkább fizetett párbajozók 
vettek részt. Eltűnését is ennek köszönheti: a századok folyamán 
mind a felek, mind a bajvívók, mind a kívülállók számára nyil
vánvalóvá vált. hogy nem az nyer, akinek egyébként igaza van. 
hanem az. aki jobb párbajozót fogadott fel: mindazonáltal a pár
baj istenítéletként történő alkalmazására még a XVI-XVII. szá
zadból is vannak adataink.

21 ..Peinliche HalsgerídUsordnung" -  alapja az 1502. évi bambergi 
eclictum (Constitutio Criminalis Bambergensis) volt.

22 A váltás eszmei alapja az volt. hogy a jogellenes cselekmények
. nemcsak a sértettet, hanem közvetve az egész társadalmi rendet

és ezáltal magát az államot, mint ennek a fenntartóját is sértik.
33 Az inkvizitórius per tehát a feleknek az eljárás menete feletti ren

delkezési jogát kiszorítva az állam büntetőhatalmi igényének ki
zárólagos érvényesítésére épült; ennek köszönhető, hogy az 
inkvizitórius per a Német-Római Birodalomban csak a központi 
(császári) hatalom megerősödésével, ebben az időszakban tudott 
megjelenni.

24 Az államhatalom tehát egyszerre vádlóként és ítélkezőként is 
megjelenik, és e két funkció személyileg sem válik cl egymástól: 
a bíró nemcsak ítéletet hoz, de már a vádat is ő fogalmazza meg. 
továbbá ő rendeli el az egyes eljárási cselekményeket. így a tor
túra alkalmazását is. valamint ő utasítja a hóhért az általa megho
zott ítélet végrehajtására és az. exeaitiói szintén ő felügyeli. Nem 
kell különösebben hangsúlyozni, hogy minden jogbiztonságra és 
kiszámíthatóságra való elvi törekvés ellenére mennyire problé
más a Constiwiio azon szabályozása, amely lehetővé teszi, sőt ki
fejezetten előírja, hogy egy bíró a saját vádindítványáról hozzon 
ítéletet a szintén a saját utasítására a vádlottól kierőszakolt bizo
nyítékok (elsősorban persze a beismerő vallomás) alapján, sőt 
mindennek végrehajtását ugyancsak ő felügyelje.

25 A gyanújclcken alapuló bizonyítás a Cárul ina újdonsága volt. 
amely abban állt. hogy közvetlen tárgyi bizonyítékok és tanúval
lomások nélkül, pusztán az. indíciumok és a kicsikart beismerő 
vallomás alapján is el lehetett ítélni valakit.

2'' Az. akit ártatlanul vádoltak és kínoztak meg. utólagos kártérítés
re tarthatott igényt, ezt azonban a feljelentővel (és nem az állam
mal) szemben lehetett érvényesíteni.

27 Az. eredeti német terminus technicus (..reditlidies Erkcnntnis" -  
„a jog megismerése") sokkal jobban kifejezi, hogy itt elvileg nem 
addig nem létező jogi normák mesterséges konstruálásáról vagy 
joghézagok kitöltéséről, hanem létező jogi normák kikereséséről 
és „felszínre hozásáról" van szó. A gyakorlatban persze az egye
temi jogtudósi ..jogfejlesztés" az esetek jó részében ténylegesen 
jogalkotást jelentett.

2li A szakvéleményeket az alsóbb bíróságok szinte mindig az. egye
temektől kérték. Ennek oka az. volt. hogy a Carolina a recipiáll 
római jogra épült, és mivel az. Oberhofok éppúgy csak a helyi szo
kásjogot ismerték, mint az. alsóbb bíróságok, ezért semmivel sem 
tudtak volna autentikusabb véleményt nyilvánítani, mint azok. A 
jogi karok ellenben nem a szokásjogok, hanem a római jog (és 
persze a kánonjog) tudósai voltak, ezért a tőlük származó jogi 
szakvélemény hitelesebbnek számított.

29 Az „örökös fogság" a kora újkori várbörtönök állapotait ismerve 
valójában legfeljebb néhány évet jelentett.

30 A kerker egyszerre jelentett vizsgálati fogságot és a pénzbüntetés 
meg nem fizetése esetén kiszabott, meghatározott időre szóló 
börtönbüntetést

Balogh Elemér: A németországi boszorkányperek jogtörténeti 
jellemzői (Jogtörténeti Szemle. 2004. 4., 1-7. p.)

Both Ödön: Fejezetek a nyugat-európai állam- és jogtörténet kö
réből (Szeged, JATEPress, 1996)
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Csemegi Károly művei. (Budapest, Franklin-Társulat. 1904) 
Doleschall Alfréd: Halálbüntetés. In: Magyar Jogi Lexikon. 

Szerk. Márkus Dezső. III. kötet (Budapest, Pallas Irodalmi és 
Nyomdai Részvénytársaság. 1900)

Dülmcn, Richard van: A rettenet színháza. ítélkezési gyakorlat és 
büntetőrituálék a kora újkorban (Budapest. Századvég Kiadó -  
Hajnal István Kör. 1990)

Finkey Ferenc: Büntetéstani problémák (Budapest. 1933)
Firon András: Káinbélyeg. Nyugdíjazzuk-e végleg a hóhért? (Bu

dapest, Panoráma Kiadó. 1991)
Gönczi Katalin -  Horváth Pál -  Stipta István -  Zlinszky János: 

Egyetemes jogtörténet (Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997) 
Hatvani Tamás-Géczi Zoltán: Kínzások és kivégzések története. 

(Kecskemét. Vagabund Kiadó. 2002)
Horváth Tibor: A büntetési elméletek fejlődésének vázlata (Bu

dapest, Akadémiai Kiadó, 1981)
Horváth Tibor (szerk.): A halálbüntetés megszüntetése Magyar- 

országon. Dokumentumgyűjtemény (Miskolc. Halálbüntetést Ellen
zők Ligája. 1991)

Inncs. Brian: A kínzás és kínvallatás története. (Nagykanizsa. 
Canissa Kiadó. 2001)

Kulcsár Zsuzsa: Inkvizíció és boszorkányperek (Budapest. Kos
suth Könyvkiadó. 1961)

Lyons, Lewis: A büntetés története (Budapest. Magyar Könyv
klub. 2005)

Nemere István: A kivégzések története. (Pécs, Alexandra Kiadó. 
1999)

Paternoster, Raymond: Capital Punishment in America (New 
York. Lexington Books. 1991)

Pokol Béla: A jog elmélete (Budapest. Rejtjel Kiadó. 2001) 
Szemere Bertalan: A büntetésről s különösebben a halálbüntetés

ről. (Miskolc. Halálbüntetést Ellenzők Ligája. 1990)
Szent Biblia. Károli Gáspár fordítása 
Tóth J. Zoltán: A Biblia és a halálbüntetés (Jogelméleti Szemle. 

2003. 3.)
Tóth J. Zoltán: Az abolicionizmus mint világtendencia (Themis, 

2005. december. 138-146. p.)

A  grazi Kari Franzens Egyetem Jogtudományi Kara 
2007. január 12-én ünnepelte o.Univ.-Prof. DDr.h.c. 
Dr. Gernot Kocher 65. születésnapját. A kulturális 

rendezvények helyszínéül szolgáló, impozáns, a Monarchia 
korából származó Meerscheinschlösslben tartott ünnepségen 
a külföldi vendég számára különösen megnyerő volt, hogy 
nem csak az egyetem, hanem Graz városa és a Szövetségi 
Tartomány vezető személyiségei is kifejezték elismerésüket 
Kocher professzor felé. Alfréd Gutschelhofer rektor inkább 
baráti, mint hivatalból elmondott üdvözlő beszédében méltat
ta Gernot Kocher kiemelkedő oktatói és kutatói tevékenysé
gét, valamint a fakultás életében betöltött szerepét. Willibald 
Posch. a Jogtudományi Kar jelenlegi dékánja a jubilánst -  14 
évnyi, rekord hosszúságú dékáni tevé
kenységére utalva -  decanus maxi- 
musként köszöntötte. Heiner Lück 
hallei egyetemi tanár díszelőadását 
(Von elér Maciit dér / VorJ-Bilder in 
dér Rechtsgeschichte) követően került 
sor a Gemot Kocher tiszteletére ké
szült emlékkönyv ünnepélyes átadásá
ra. A kötetben három pécsi jogtörté
nész, Kajtár István tanszékvezető pro
fesszor. Korsósné Delacasse Krisztina 
és jómagam is olyan tanulmánnyal já
rultunk hozzá Kocher professzor kö
szöntéséhez. amelynek témája vissza
térő eleme a grazi Osztrák és Európai 
Jogtörténeti Intézet és a pécsi Jogtör
téneti Tanszék 1992 óta évenként 
megrendezésre kerülő közös szakmai 
találkozóinak.

Gemot Kocher többek között a két 
fakultás közötti együttműködésért 
kapta meg 1995-ben a „Janus Pannonius Tudományegyetem 
díszdoktora” címet. Köszönettel gondolunk arra, hogy dékán
ként konferencia-meghívásokkal és különféle ösztöndíjakkal 
járult hozzá a magyar tudományos élet fejlődéséhez, s jogtör
ténészként emlékezetes kurzust tartott karunkon 1993 novem
berében (Milteleuropaische Rechtsgeschichte und ihre
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visuellen Quellén). Segítséget nyújtott 
a „Jogtörténet képekben" című, vá
lasztható tárgy beindításához is: több 
mint 100 színes diával gazdagította a 
szeminárium anyagát. Szakmai támo
gatása értékes a számunkra.

Gemot Kocher pályafutását tudomá
nyos segédmunkatársként kezdte a Gra
zi Egyetem egykori Jog- és Államtudo
mányi Karán, a Német Jogtörténeti 
Tanszéken, miután 1966 novemberé
ben ugyanott jogi doktorrá avatták. 
1975-ben német és osztrák jogtörténet
ből habilitált Berthold Sutter profesz- 
szomál. Két évvel később rendkívüli 
professzorrá, valamint ezzel egy időben 
a Német jogtörténeti és Kodifikáció- 
történeti Csoport vezetőjévé nevezték 
ki. 1988-ban ordinariusként, Hermann 
Balti professzor örökébe lépve vette át 
az Osztrák Jogtörténeti Intézet irányítá

sát. Akadémiai karrieijében fontos lépcsőfokot jelentett, hogy 
1991-ben a fakultás dékánjává választották. E megtisztelő hi
vatalt 2006-ig töltötte be. Vezetése alatt a kar jövőorientált te
vékenységével sajátos profilt alakított ki, a kutatás és a képzés 
területén éppen úgy, mint társadalmi szerepét tekintve. Ez az 
ambiciózus fejlesztés a fakultást a megváltozott jogi keretek-
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