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1. A  tö rvényszék i o rv o s i e ljá rá so k
sza b á lyo zá sa
Hazánk egészségügyi közigazgatását a monarchi

kus diktatúra 1848 után átszervezte és beillesztette 
az osztrák államszervezetbe. A közegészségügy köz
ponti vezetése a bécsi belügyminisztérium hatáskö
rébe, a Bécsben működő állandó egészségügyi bi
zottság, a Standige Medicinái Kommission beim 
Staatsministeriiun irányítása alá tartozott. Az 1852. 
október 20-ai birodalmi belügyminiszteri rendelet 
meghagyta a fennálló megyei orvosi szervezetet. A 
tartományi helytartósági kerületekben1 felállított 
egy-egy egészségügyi hivatalt, amelyek élére hely
tartótanácsosi minőségben orvos-tisztviselőket he
lyezett. Ezen kívül bevezette a járási bába intézmé
nyét is. Bár szétválasztotta a közigazgatást és a tör
vénykezést, nem szervezett külön törvényszéki orvo
si állást, így ezeket a teendőket továbbra is a megyei 
orvosok látták el. Az 1853. július 29-én kiadott bün
tetőeljárási novella alapján 1855-ben a Helytartóta
nács újra szabályozta a törvényszéki hullaszemlét, és 
a sebészeket is feljogosította a törvényszéki orvosi 
teendők ellátására. 1863-ban a Helytartótanács Ma
gyarországra is kiterjesztette az orvosi díjszabásról 
szóló 1855. évi császári rendeletet. A provizórium 
idején az 1860-ban megválasztott megyei orvosok 
többsége lemondott, ezért sok helyen a megyei főor
vosi teendőket is sebészekre kellett bízni. Míg 1848 
előtt az orvos-rendőri, törvényszéki orvosszakértői 
teendőket a megyei orvos és a járási sebész végezte, 
ekkor gyakran egyedül sebészek szerepeltek 
orvosszakértőként a tárgyaláson és a hullaszemlén. 
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1863. évi 
pesti Vándorgyűlésén közegészségügyi kérdésekben 
folytatott vitáknak természetesen része volt a tör
vényszéki orvosszakértői eljárások kérdése is. Ebben 
az ügyben Roth Albert és Kéry Imre 1868-ban, a 
Magyar Tudományos Akadémia ülésén így nyilatko
zott: „Miután számtalanok azon viszonyok, melyek 
az ember s ennek állatai közt a társadalomban elő
jönnek. s e viszonyok egészségi, sőt élet tekintetben is 
jogi s törvényi eljárásokat igényelnek, s  ezek orvosi 
képzettséget követelnek, kell lenni törvényszéki orvo
soknak is. kik a fönnforogható esetekben véleményt 
adni s a bírói ítélethozásra befolyni addig is hivatva 
vannak, míg a törvényhozás a társadalomtudomány
ban legképzettebb egyéneit a bírói székbe ültetni 
méltányosnak, jogosnak (azért is mert véleményük 
döntő erejű úgyis) találandja. "2

A z  orvosszakértő alkalmazásáról bűntettek és 
vétségek esetén az 1878. évi 5. te., míg kihágások
nál az 1879. évi 40. te. rendelkezett. A törvényszé
ki orvosszakértők közreműködését a bíróságokon a 
század második felében sokáig az 1853. évi osztrák 
büntető perrendtartás szabályozta hazánkban, ame
lyet később kiegészített az 1874. évi igazságügy
miniszteri Szabályok a bűnvádi eljárás egyöntetű
sége tárgyában és az 1887. évi belügyminiszteri
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Utasítás a bírói és rendőri hullavizsgálat körül kö
vetendő eljárás iránt (78.879. sz. körrendelet).3 Az 
új magyar büntető perrendtartásról 1896-ban szüle
tett törvény (1896. évi 33. te.) 1900. január elsején 
lépett hatályba.

2. A  tö rvé n yszé k i o rvo s ta n
és a  tö rvé n yszé k i o rvos
Az 1860-as évek második felétől kezdve a ma

gyarországi törvényszéki orvosok működése igen 
sok kérdést vetett fel. és az ezek megoldására tett kí
sérletek gyakran voltak az orvosi könyvek és szak
cikkek témái. Kérdés volt, hogy kellenek-e külön 
törvényszéki orvosok: milyen kritériumok teljesíté
séhez kötődjön a törvényszéki orvossá válás: kik lát
hatják el a törvényszéki feladatokat, és milyen eset
ben alkalmazható a szakértő? Ezekre a kérdésekre 
folyamatos válaszok érkeztek a meghozott törvé
nyekben és rendeletekben. Az első kérdésekre a 
Közegészségügyi törvény (1876:16. te.) adott felele
tet. míg a többire ideiglenes hatályú igazságügy- és 
belügyminiszteri rendeletek vonatkoztak.

,A  törvényszéki orvostan alatt azon speciális ága 
értetik az orvostudománynak, mely az igazságszol
gáltatás érdekeit tarh’a szem előtt, orvosi és termé
szettudományi kérdések tárgyával, a jog, a törvények 
által megszabott keretben, ezeknek czéljainak megfe
lelően foglalkozik. ”4

A törvényszéki orvos feladata tehát azon részletek 
felderítése egy bűnügyben, amelyek speciális orvosi 
tudást igényelnek. Szükség esetén a törvényszék 
ezért alkalmazza őt, mint orvosszakértőt. A szakértő 
által elvégzendő vizsgálat helyét és idejét a vizsgáló- 
bíró jelöli ki, és ő adja meg a vizsgálat tárgyát is. A 
szakértő hatáskörébe tartozik élő és halott egyének 
vizsgálata. Ha élő egyént vizsgál, működésének cél
ja  lehet az életkor, a fejlődés és a nemi viszonyok, a 
sérülések és az elmeállapot megállapítása. Holttest 
vizsgálatába beletartozik a külvizsgálat, a hulla
szemle és a belvizsgálat, a boncolás. Ennek speciális 
esete talált holttest vizsgálása alkalmával a személy 
azonosítását segítő jegyek megfigyelése. A vizsgála
tok után jegyzőkönyvet készít, s feladata még a vizs
gálóbíró által hozzá intézett kérdések megválaszolá
sa és vélemény formálása. Ezt a véleményét azután 
szóban elő kell adnia a végtárgyaláson.
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A törvényszéki orvostan kezdetei 
Magyarországon

H azánkban már a 13. században születtek olyan jogszabályok, amelyek szükségessé tettek bizo
nyos orvosi tapasztalatot, és egyes esetekben szemlét írtak elő. Az 1241-1242. évi budai jog
könyvek a küzdés alkalmával szerzett sebek, a korai és a késői szülés, az erőszaktétel, a gyilkos

ságok megállapítását és megkülönböztetését írták elő. A sebzés bírói megtekintésének első esetéről 
1330-ból, Sáros vármegyéből maradt fenn forrásadat. Az orvosok szolgálatának kötelező és rendsze
res igénybevételét az osztrák örökös tartományokra II. Ferdinánd -  rövid ideig Magyarországon is al
kalmazott -  Praxis Criminalisa írta elő 1656-ban. Ez a közönséges gyilkosságok és gyermekgyilkos
ságok tényének, a hirtelen halál okának, a nemzőképességnek, a terhességnek stb. a megállapításánál, 
valamint a büntetések végrehajthatóságának ellenőrzésére is orvos, seborvos, gyógyszerész és bába je
lenlétét, illetve ezen vizsgálatok végrehajtására igénybevételüket írta elő. 1752 óta a vármegyékben, 
városokban nyilvános egészségügyi személyzet működött, rendszeres díjazással. Az 1768-ban kibocsá
tott Constitutio Criminalis Theresianaban külön utasítás vonatkozott a törvényszéki eljárásnál alkal
mazandó orvosi vizsgálatra. Miután II. József a Birodalomban elválasztotta egymástól a közigazgatást 
és az igazságszolgáltatást (Kriminal-Gerichtsordnung vöm 1787), Magyarországon is kiadta az Orda 
Criminalist, ami kötelezővé tette a törvényszéki orvosi eljárást, vizsgálat lefolytatását és vélemény be
szerzését. 1829-ben egy helytartótanácsi rendelet részletes leírást adott ki Útmutatás az emberi holttest 
törvényes orvosi vizsgálatára címmel. Eszerint a boncolást a megyei orvos és a „járásbeli rendes se
bész” végzi. Ha a boncolást sebész végezte orvostudor hozzájárulása nélkül, akkor csak „látleletet és 
bonczjegyzéket” kellett kiállítania, és azt minden orvosi vélemény nélkül a vizsgálóbírónak átadnia. 
Ilyen esetben véleményadásra a vármegyei főorvost, mint bírósági szakértőt kérték fel. aki azt szóban 
teljesítette a törvényszék előtt. Rendelet tartalmazta a boncoláshoz szükséges eszközök részletes leírá
sát is.

A tudományág egyetemi tanításáról 1793-ban született helytartótanácsi rendelet. A következő évben 
a pesti egyetemen felállították az „elméleti orvostan és államorvostani” tanszéket, ami a törvényszéki 
orvostanon kívül magában foglalta az orvosi közigazgatást is. A tanszék vezetőjévé Schraud Ferencet 
nevezték ki. Az áliamorvostan kezdetben melléktárgyként szerepelt, majd 1826-ban Böhm Károlyt már 
kizárólag az áliamorvostan tanárává nevezték ki. Nagyobb változás Rupp Nép. János tanársága alatt 
következett be, amikor is 1874-ben kivált az államorvostanból a közegészségtan, majd 1876-ban az or
vosi rendészet is. így a törvényszéki orvostan teljesen független tantárggyá vált.

A törvényszéki orvostan első, 1802-ben megjelent tankönyvét Schraud Ferenc pesti egyetemi tanár 
írta Elementa medicináé forensis címmel. Ugyanilyen címmel jelent meg 1811 -ben Bene Ferenc köny
ve. A következő, már jóval nagyobb terjedelmű és esetekkel illusztrált könyv Kováts Mihály nevéhez 
fűződik (Medicina forensis avagy orvosi törvényszéki tudomány. Pest, 1828). Természetesen publikál
ták a tudomány nagyhírű, európai művelőinek magyar nyelvre fordított műveit is, például Orfila mun
kájának fordítását, amelyet Szabó József A méreggel megétetettek és látszatos halálban lévők megmen
tése címmel adott ki Kassán, 1821-ben. Az első olyan munka, amely beszámolt a kórbonctan és a kór
tan fejlődésén alapuló változásokról és ennek a törvényszéki orvostanra tett hatásáról, 1843-ban látott 
napvilágot (Ifj. Bene Ferenc: Törvényszéki Orvos Tudomány) -  ez A. Henke erlangeni egyetemi tanár 
1812-ben kiadott és 1841-ben a tizedik kiadást megért munkájának fordítása.

A halottkémlés ügyét 1726-ban már helyhatósági rendelet szabályozta, úgy, hogy kimondta: megölt 
ember hulláját kirurgusnak kell megvizsgálnia és megállapítani a halál okát. Egy másik, 1786-ben ki
adott helyhatósági rendelet szerint a gyanús halálesetek vizsgálatánál kirurgus és orvos mellett hatósá
gi személy jelenléte is kötelező volt. A megölt, megsebesített vagy hirtelen meghalt személyek vizsgá
latát csak a vármegyei orvos láthatta el. Egy 1848 novemberében kelt igazságügy-miniszteri rendelet 
szerint a városokban a halottkémek csak orvosok vagy seborvosok lehettek. A rendelet azon gyakorlat 
ellen próbált tenni valamit, hogy a halottkémlés feladatával sokszor nem kellő felkészültségű embert 
bíztak meg; gyakran előfordult, hogy a halottkém nem rendelkezett orvosi ismeretekkel. A halottszem
lét és a halotti bizonyítvány kiállítását Magyarországon az 1876. évi közegészségügyi törvény tette kö
telezővé.

G . Z.
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történeti szemle

A szakértők kijelölése. Az osztrák perrendtartás 
idevonatkozó 78. §-a kimondja: „ha valamely meg
vizsgálandó tárgy kinyomozása különös ismereteket 
vagy ügyességet tételez föl. a tény kinyomozásához a 
dologértők, és pedig rendszerint kelten hivandók 
meg. ”5 A szakértőket a vizsgálóbíró jelölte ki, s ha 
azok nem engedelmeskedtek az idézésnek, pénzbün
tetést kellett fizetniük. A törvényszék előtt esküt kel
lett tenniük. Ha véleményüket homályosnak vagy 
egymástól eltérőnek találta a törvényszék, akkor 
újabb szemlét rendelhetett el más szakértőkkel. Mi
lyen kritériumok kötötték a vizsgálóbíró kezét a 
szakértő kijelölésében? Nem hívhatott olyan sze
mélyt szakértőnek, aki tanúként sem lett volna ki
hallgatható, és nem boncolhatott szakértőként olyan 
orvos, aki a halott személyt a halált megelőzően va
lamilyen betegséggel (közvetlenül) kezelte.6 Azok a 
szakértők, akiket felkértek, kötelesek voltak eljárni. 
Ha ezt alapos ok nélkül megszegte valaki, akár 200 
forint büntetésre is ítélhették annyiszor, ahányszor 
nem ment el.'

Egyes törvényszékek területén az igazságügy-mi
niszter állandó szakértők alkalmazását rendelte el, 
akiket a vizsgálóbíró csak akkor mellőzhetett, ha mű
ködésük akadályoztatva volt. és az ezzel okozott ké
sedelem esetleg veszéllyel járt.

A vizsgálatra kirendelt szakértők száma általában 
kettő volt, de az osztrák perrendtartás bizonyos ese
tekben megengedett egy szakértőt is. A Szabályzat 
55. §-a elrendelte, hogy a törvényszék a tárgy minő
ségéhez és fontosságához képest egy vagy több szak
értőt köteles alkalmazni. Boncoláshoz rendszerint 
két szakértőt rendelt ki. mérgezés esetére egy orvost 
és egy vagy több vegyészt. Az osztrák perrendtartás 
megengedte, hogy ezek egyike seborvos legyen.

Az 1874. évi 7626. számú igazságügy-miniszteri 
rendelet 12. §-a elrendelte, hogy „bonczvizsgála- 
toknál két szakértő együttes jelenléte szükséges. A bí
róságok kötelesek a törvényszéki orvos vagy helyette 
alkalmazott más orvos mellé második szakértőül -  a 
lehetőségig -  sebészt alkalmazni, a ki rendszerint a 
bonczolást teljesíti. ”8 Ez a rendelet díjazás szem
pontjából különbséget tett a boncoló seborvos és a 
véleményt szerkesztő orvos között, úgy. hogy a seb
orvos minden elvégzett tevékenységért az orvosi dí
jazás felét kapta. Az Utasításban pedig már az is ben
ne foglaltatott, hogy a két szakértő munkavégzés 
szempontjából kötelezően úgy oszlik meg, hogy a 
seborvos végzi a boncolást és az orvos a vélemény
szerkesztést. Ez lehetetlenné tette a két szakértő szá
mára egymás ellenőrzését, ami a két szakértő alkal
mazásának eredeti indoka volt. Ezek a tények szintén 
hozzájárultak a törvényszéki orvostan gyakorlati al
kalmazásának sikertelenségéhez a korszakban.

A szemle. A törvényszéki orvosok alkalmazása a 
bűntett kinyomozásában mindig a szemlével indult. 
Az 1874. évi 2490. számú belügyminiszteri rendelet
ben olvasható, hogy az utóbbi időben „ talált hulla és 
hirtelen halál esetében tekintet nélkül arra, hogy va

jon fennáll-e bűntett létezésének gyanúja vagy sem. a 
haláleset rendőri szemle és előnyomozat foganatosí
tása helyett, a kir. bíróságoknak bejelentvén, bírói 
vizsgálat és szemle vétetett igénybe. ”9 így korábban 
sokszor megtörtént, hogy öngyilkosság és véletlen 
halál eseténél is a bíróságok intézkedtek, pedig ez a 
rendőrség dolga lett volna. Mivel megállapították, 
hogy nem történt bűntény, a bíróságok még pénzt 
sem kaptak az elvégzett munkáért. Ebben a rendelet
ben ezért „...a törvényhatóságok alantas rendőri kö
zegeik oda utasítása végett hívatnak fel, hogy hirte
len haláleseteknél, úgy talált hullák körül a szabály
szerű rendőri szemlét és előnyomozatot teljesít
sék" '0. Eszerint a későbbiekben csak akkor kellett 
igénybe venni a bíróság munkáját, ha szükség volt 
rá, azaz bűntény gyanúja forgott fenn. Az 1874-ben 
kiadott 7626. számú igazságügy-miniszteri rendelet 
15. §-a az osztrák perrendtartásra és az 1872. évi 
Szabályzatra hivatkozva rendelte: „A talált hullákra 
vagy hirtelen halálesetekre nézve a szemle s az eset
leges bonczvizsgálat a kir. bíróságok által csak ak
kor rendelhető el és foganatosítandó, ha az ember
ölés vagy a gyilkosság bűntettének azzal kapcsolat
ban más bűntettnek gyanúja forog fenn. ”

A szemle általában a vizsgálóbíró jelenlétében 
folyt, de 1872-ben már kiegészítették a rendelkezése
ket azzal, hogy olyan esetben, ha a szemérem megkí
vánja vagy pedig a vizsgálat hosszabb időt vesz 
igénybe, megengedhető ennek elhagyása. Ilyen lehet 
a magzatelhajtás vagy terhesség megállapításának 
esete és az elmebajosok megfigyelése.

A szemle célja annak megállapítása, hogy erősza
kos haláleset történt-e vagy nem. Leírandó volt min
den külső jel, ami gyaníthatóan kapcsolatban állha
tott a halál okával. Egyéb feladatokat is el kellett vé
geznie a szakértőnek, ha talált hulláról vagy véletlen 
halálesetről volt szó. Ebben az esetben fontos volt a 
személyleírás megadása, a ruházat leírása. Különö
sen figyelniük kellett az esetleges ismertetőjegyekre, 
mint például a tetoválásra vagy anyajegyre. Amíg a 
fényképkészítést nem alkalmazták általánosan, addig 
csak a fenti leírás alapján kutathatták ki az elhalt sze
mélyét. Nemcsak a holttestet vizsgálták, hanem a 
helyszínt is. Keresniük kellett vér- és ondófoltokat, 
hajszálakat és egyéb tárgyakat, bűnjeleket, amelye
ket a bíróságon bizonyítékként felhasználhattak. 
Ezeknek fontosságát bizonyította egy 1856. évi igaz
ságügy-miniszteri rendelet, amely arról intézkedett, 
hogy minden ilyen tárgyat „...egyedül s minden 
egyébtől elkülönítve, saját edényben kell elmálház- 
tatni. ” A Szabályzat 65.§-a a következő lépésről így 
rendelkezett: „a hulla eltemetés előtt szemlélendő 
meg, és ha idegen kéz által eszközölt erőszakos halál 
gyanúja a szemle által sem háríttatnék el: a hulla fe l
boncolandó. ”

A halottkémek munkáját az 1876. évi 31.025. sz. 
belügyminiszteri rendelet11 szabályozta. Ez alapján a 
halottkém feladata volt. hogy ha a holttest külső vizs
gálatánál felmerült a gyanú, hogy erőszakos halált__
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halt, akkor neki ezt jelentenie kellett a hatóságoknak. 
Ebben a jelentésben le kellett írnia a gyanúját alátá
masztó okokat, a holttest állapotát és helyzetét, illet
ve mindent, ami a környezetében szerinte a halálával 
összefüggésben állt. Az 1887. évi Utasításban rész
letesebben megfogalmazták, hogy mit kell a halott
kémnek ilyen esetekben tennie. Köteles volt jelente
ni a gyanús halálesetet a községi elöljárósághoz és -  
az 1876. évi 16. te. 4. §-a értelmében -  az illetékes 
elsőfokú közegészségügyi hatósághoz, Budapesten 
azonban a fővárosi rendőrségi kerületi kapitányság
hoz. Ha ezen szervek nyomozása közben nem derült 
ki, hogy természetes halállal vagy önkézzel vagy vé
letlen halálesettel van-e dolguk, akkor orvosrendőri 
boncolatot kellett végezni. Ha a boncolás közben fel
merült az idegenkezűség gyanúja, akkor értesíteniük 
kellett a királyi ügyészt vagy a legközelebbi bírósá
got. Ez volt a másik út. amelyen egy holttest a tör
vényszéki orvos boncasztalára kerülhetett. Ám még 
az is megtörténhetett, s a korabeli ügyintézés vonta- 
tottsága miatt gyakran elő is fordult, hogy a kijelölt 
hatóság nem intézkedett időben, és a holttestet elte
mették. Ha ez az intézkedés az 1876. évi rendelet 
szerint 48 óra leforgása alatt nem történt meg, akkor 
a holttestet el kellett temetni. Ilyen esetekben az is 
előfordulhatott, hogy a holttest 48 órán keresztül pél
dául a nyári hőségnek volt kitéve, majd eltemették, s 
a szakértőhöz csak az exhumálást követően került. 
Ezek a tényezők jelentősen megnehezítették a kor 
törvényszéki orvosainak tevékenységét.

A boncolás. Belky János törvényszéki orvostani 
tankönyvében12 azt írja a boncolásról, hogy az 
ugyanazon elvek szerint végzendő el, mint a kórbon
colásnál, csak itt nagyobb hangsúlyt fektetnek a ha
láljelekre, rothadásra és mindenre, ami az erőszakos 
halál jeleinek kutatásával függ össze. A boncolás 
maga a testrészek és a szervek felkeresése és meg
vizsgálása. Egy 1874-ben megjelent tankönyv13 egy 
újabb boncolási technikáról számol be, amely 
Virchow. berlini kórbonctan-professzor módszerére 
épül. A könyv szerzője, Czakó Kálmán szerint ennek 
az új eljárásnak az előnye az, hogy kevesebb roncso
lást visz végbe a testen és könnyebbé teszi az egész 
beavatkozást. A boncolásról készített jegyzőkönyv
ről szólva kihangsúlyozza a tárgyilagosságot, vala
mint azt, hogy „minden talált tünetet toll alá monda
ni” igyekezzen a boncolást végző. Arra is felhívja a 
figyelmet, hogy inkább említsen meg feleslegesnek 
tűnő dolgokat is -  itt olyan szervekre gondol, ame
lyeken nem talált elváltozást - ,  mint hogy az a vád 
élje, hogy nem vizsgálta meg azokat.

Mint már említettük, a boncoláshoz általában két 
szakértőt rendelt ki a vizsgálóbíró. Az egyik a tény
leges boncolást, a másik a jegyzőkönyvszerkesztést 
végezte. A boncolás kivitelezésére vonatkozó szabá
lyozás az 1887. évi Utasításokban található, majd a 
század végéig ennek több módosítása lépett életbe. 
A század első felében született, ide vonatkozó törvé- 
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amelyeket a szakértők rendelkezésére kell bocsátani 
munkájuk elvégzéséhez. Az 1874. évi 7626. sz. igaz
ságügy-miniszteri rendelet 12. §-a szerint a sebész 
vagy orvos már köteles a boncolást saját műszereivel 
teljesíteni. Ez a vizsgálat fő mozzanata a törvényszé
ki orvosszakértő működésének. Ekkor kell alkalmaz
nia különleges ismereteit, hogy a halál okát, időpont
ját megállapítsa. Ha találtak feltételezett gyilkos 
fegyvert, akkor a sérüléseket megvizsgálva meg kell 
mondania, hogy vajon okozhatta-e ezen fegyver a 
sérüléseket. Ezzel összefüggésben leírást kell adnia 
az áldozat testalkati viszonyairól és egyes szerveiről. 
Minden törvényszéki orvostani tankönyv szerzője 
felhívja a figyelmet arra, hogy a boncolásról készí
tett leírás érthető legyen a nem szakmabeli törvény
szék számára is.

Az orvosszakértők az egyes ügyekben kialakított 
véleményüket a bíróságon szóban is előadták. Az er
re vonatkozó szabályozásokat már a szakértő kijelö
lését korlátozó törvények magukban foglalták. A tör
vényszéki orvosok működésük megkezdése előtt es
küt tettek, amely az 1874. évi 3436. sz. igazságügy
miniszteri rendelet 219. §-a szerint így hangzott: 
„Én N. N. esküszöm a mindent tudó és mindenható 
Istenre, hogy a szemle tárgyát pontosan megvizsgál- 
landom s véleményemet részrehajlás és melléktekin
tet nélkül szakismeretem szerint, jó  lélekkel, a való
sághoz híven fogom előadni. Isten engem úgy segél- 
je n ."

Törvényszéki kémikusok megjelenése. A  törvény- 
széki orvostan mellett fontos szerepet játszik a bűn
ügyek felderítésében a toxikológia, amely elsősor
ban a mérgek kimutatására specializálódott. A tudo
mányos haladás újabb feladatokat adott a törvény- 
széki kémikusoknak. A helyszínen talált vér- és on
dófoltok. haj- és szőrszálak vizsgálata (mikroszkóp 
használatával) és az egyre több ismert növényi mé
reg megnövelte az elsajátítandó szükséges ismeretek 
mennyiségét. Az eljárásokat itt is törvények, rende
letek szabályozták. Mérgezés gyanúja esetén bizo
nyos hullarészeket és váladékokat az orvosszak
értőnek tovább kellett küldenie vegyészi elemzésre. 
Rendelet intézkedett arról, hogy milyen részekből, 
milyen mennyiséget kell a vegyész rendelkezésére 
bocsátani. Az Utasítás 47. §-a kimondta, hogy a ve- 
gyészi vizsgálatot csak az adott ügyben illetékes bí
róság kérhette írásban, hivatalosan. 1893-ig vidéken 
gyógyszerészek és vegyészek is végezhettek ilyen 
vegyvizsgálatot, de akkor az igazságügy-miniszter 
elrendelte, hogy ezek megbízhatatlansága miatt 
ezentúl vegyészi vizsgálatra csak az országos műve
gyészeti intézetet kérjék fel. Az Utasítás 48. §-a elő
írta a mérgezés gyanújának alátámasztását az áldozat 
kortörténetének kinyomozásával. Felletár Emil 
tankönyvében14 leszögezte, hogy a kémikusnak is
mernie kell a bűnvádi eset minden mozzanatát ah
hoz. hogy eldönthesse, a talált méreg okozhatta-e a 
halált. Az átküldött hullarészeket megfelelően kellett 
elcsomagolni, hogy ne sérüljenek vagy roncsolódja-



nak a szállítás alatt. A hullarészek megfelelő elcso- 
magolását és szállítását is rendeletek szabályozták.15 
A mérgezéses eseteken kívül egyre nagyobb szere
pet kaptak a toxikológusok. miután a vérfoltok azo
nosítására egyre biztosabb módszereket találtak. 
Felletár Em il16 1876-ban jelentetett meg egy cikket a 
Gyógyászat című lapban egy új módszerről, amely 
már nem a vérsejtek alakja alapján mutatta ki vér je 
lenlétét. hanem az ún. redukált haematin elnyelési 
spektrumának előidézésével, azaz színképelemzés
sel bizonyította azt. Módszerének újdonsága, hogy 
ezzel a vér nemcsak a beszáradt foltokban, hanem 
rothadt folyadékban is kimutatható. Ezt a színkép- 
elemzéses eljárást alkalmazta először a tiszaeszlári 
perben, és jutott arra az eredményre, hogy nincs vér
folt Solymosi Eszter megtalált ruháján. „De ezt az 
adatot sem ismerhette meg idejében a védelem."'1 
1887-re Felletár továbbfejlesztette módszerét, és már 
nem a vérfolt oldatát vizsgálta, hanem magát a vér
foltot mikrospektroszkóp segítségével. 1897-ben 
azonban a tudomány csak arra tudott választ adni, 
hogy a vizsgált vér emlősé vagy sem. de ..arra a kér
désre. hogy valamely tárgyon beszáradt vér ember 
vagy állat vérétől származott-e, a tudomány mai ál
láspontján válasz nem adható. ”18 Ezen túl a vizsgá
lat gyakori tárgya az ondófoltok kimutatása, ami a 
nemi erőszak bizonyításában játszik szerepet. Ezek
nél a vizsgálatoknál is. mint a korábbi vérkimutatási 
módszereknél is. a sejt alakja volt a meghatározó is
mertetőjel. az egyedül jellegző alakelemei az ondó
nak az ondószálcsák (spermátozoák) s  ezért ondó- 
gyanus foltoknak vizsgálásánál az ondószálcsák fe l
találására kell törekednünk" ly -  írta a törvényszéki 
kémia tankönyve.

3. A  tö rvényszék i o rvo s i g y a k o r la t p ro b lé m á i
Az orvostudomány, s ezen belül a törvényszéki 

orvostan is minden kétséget kizáróan rendkívül nagy 
fejlődést mutatott a 19. században. Egyre nőtt az or
vostudomány szerepe a bűnesetek felderítésében és 
az igazság kiderítésében. Ehhez azonban nélkülöz
hetetlen volt a tudománynak a gyakorlatban való 
megfelelő alkalmazása és a kellő tapasztalat. Az or
vostudománynak ez az ága széleskörű ismeretanyag 
elsajátítását követelte meg művelőitől, nemcsak or
vosi, de jogi téren is. A törvényszéki orvostan ilyen 
szempontból speciális helyet foglal el a tudományok 
között; előfordul benne a biológia, a kémia (akár 
még a fizika is), a jogelmélet, de fontos a józan íté
lőképesség is. A törvényszéki orvostan korabeli ta
nárai mindannyian rendelkeztek ezekkel a tulajdon
ságokkal. A hatalmas ismeretanyag elsajátítása ál
landó érdeklődést és tudásszomjat feltételezett. 
Amennyire belepillanthattam az életükbe, mindegyi
kükre jellem ző a szakmai elhivatottság, akár 
Scheuthauer Gusztávról van szó. akár Genersich An
talról. Mindegyikük szorgalmasan tanult, s igyeke
zett lépést tartani a rohamosan fejlődő tudománnyal. 
Tanulmányutakon vettek részt, hogy közelebbről

megismerhessék a nyugati országok tanintézménye
it, s tapasztalataikról beszámoltak a hazai orvosi 
szaklapokban. Fontos volt számukra a következő ge
neráció nevelése, a rendes tanítási kereteken kívül 
sokszor tartottak az egyetemi ifjúság számára ingye
nes órákat. Számomra olyanok ők, mint a természet- 
tudományos fejlődés polihisztorai. A korszakban a 
törvényszéki orvostan nagyformátumú alakjai az élet 
egyéb területein is jelentősét alkottak. Említhető itt 
Balassa János, az Orvosi Hetilap szülőatyja, vagy 
Belky János, aki a kolozsvári egyetem orvoskarának 
dékánja volt (1885/86-ban és 1889/90-ben). Ezek a 
professzorok Budapesten vagy Kolozsváron, városa
ik társadalmának megbecsült tagjaiként működtek.

A gyakorlati képzés hiányosságai a fővárosban. 
Az egyetemi tanárok a diákok oktatása mellett álta
lában a főváros törvényszéki és orvosrendőri bonco
lásait is végezték.20 A kettő közül sajnálatos módon 
az orvosrendőri boncolások tették ki a nagyobb 
részt. A boncolások alkalmával lehetőségük volt a 
tapasztalatok bővítésre és nagyobb gyakorlat szerzé
sére, míg a diákok okulhattak a tudomány gyakorla
ti tapasztalásából. A korszakban fokozatosan gya
korlattá vált a holttestek átengedése egyetemi célok
ra. 1874-ben az igazságügyi miniszter elrendelte, 
hogy a boncolásokhoz és az egyéb fontos törvény
széki orvostani vizsgálatokhoz az egyetemen a jelen 
szakág tanárát is meghívják, és ő elvihette a tanítvá
nyait is. Bár ritka volt a törvényszéki szempontú 
boncolás, a diákok számára mégis fontos kiegészí
tést jelenthetett az. hogy az addig elméletben megis
mert szakág gyakorlati alkalmazását is megfigyel
hették. A hallgatók azonban ebből a tárgyból az 
egyetemen még sokáig nem tettek gyakorlati szigor
latot! Erről Ajtay K. Sándor, a törvényszéki orvostan 
tanára a kolozsvári és a pesti egyetemen. így nyilat
kozott 1878-ban: „...úgy az államorvostannál is, kü
lönösen pedig a törvényszéki orvostannál a gyakor
lati okításnak, s e czélból a tananyagnak mellőzhe
tetlen voltát egyenesen csak az ignorantia, vagy az 
indolentia tagadhatja.... Az ilyen ezé/szerű gyakor
lati oktatás azonban jelenleg csak igen kis részben 
lehetséges, mert eltekintve az intézet helyiségi és fel- 
szerelési hiányaitól. [ ...] a törvényszéki orvostannál 
azért nincs, mert tulajdonképi tananyag a tanszéknél 
merőben hiányzik.... ”21

Ajtay ebben az írásában hangsúlyozta, hogy a 
képzés hiánya, az orvosszakértői tevékenység romlá
sát hozza majd magííval. amit csak tetéz a kötelező 
szakértői működés. így „ nem lehet csodálni, ha a 
törvényszéki orvostani gyakorlat messze elmarad 
azon határtól, melyet magának a törvényszéki orvos
tannak fejlettsége mellett elérnie lehetne, sőt kel
lene. Ezért mondta azt Ajtay, hogy a gyakorlati 
képzés megteremtése és a külön képesítés bevezeté
se emelné az orvosszakértői működés színvonalát, 
amit pedig a rendszeres törvényszéki orvosi állások 
létesítésével lehetne „meghálálni”. így a megfelelő 
és szakmai tudás kellő díjazásban részesülne, s ez se-



Jog
gítené a magyar törvényszéki orvostani gyakorlat 
felvirágzását.

Ehhez a témához kapcsolódóan 1878-ban több le
vél érkezett az Orvosi Hetilap szerkesztőségéhez: 
ezek közül a kor másik jelentős alakjának. Belky Já
nosnak a cikkét említeném, aki így kezdi írását: 
.. Gyakorlati tudomány tanára, a ki kellő tananyag
gal nem bír hasonlít azon gazdához, kinek gazdasá
gi eszközei vannak, de nincs földje, melyet fe l
szántson. ”23 Belky áttekintette a tudományág tanítá
sának helyzetét Európa nagyobb városaiban, és arra 
jutott, hogy Budapesten adódna a legtöbb tananyag 
az egyetem számára, mivel az orvosrendőri boncola- 
tok száma hatszázhoz közelít, a törvényszékiekéi!) 
pedig 30-35 körül van évente24. Nálunk azonban 
csak heti két óra gyakorlati foglalkozás áll rendelke
zésre a sokszor nem erőszakos halállal elhunytak -  
„ egyszóval oly hullák, melyek kórboncztani tekintet
ben igen érdekes leltet adhatnak, de törvényszéki or
vostani jelentőségük aequale semmi”25 -  megvizsgá
lására. Szerinte a megoldást az jelentené, ha az ösz- 
szes törvényszéki anyag egyedül a törvényszéki or
vostani tanszékhez kerülne, mint ez megtörtént 
Bécsben is, s ennek hatására javult a szakág egyete
mi képzése.

Ezekben az években (1880) készült el a kerepesi 
úti temetőben a fővárosi hullaház, ahol az első el
gondolások szerint a törvényszéki boncolások tör
téntek volna. De lehetett az új épület bármilyen szép. 
ha ilyen messze építették az egyetemtől. Az épület 
boncterme meglehetősen kicsi lett, 14 holttest elhe
lyezésére volt alkalmas, és még volt benne három 
hely, ahol a holttesteket mosták. Több panasz érke
zett. hogy a nagy távolság miatt a hallgatók nem fog
ják látogatni a boncolásokat, és ha még ki is látogat
nak, akkor a szűk hely akadályozza őket a megfigye
lésben. Sajnos úgy tűnik, hogy a hullaház tervezése
kor nem gondoltak arra, hogy pontosan milyen cé
lokra fogják használni az épületet. Kérdés volt az is, 
hogy a kórházban elhaltakat hozzák majd ide, vagy a 
rendőri és törvényszéki boncolat tárgyát képző holt
testeket, amelyek száma meghaladta az évi hatszá
zat.

Ezért volt szükség a különálló egyetemi törvény- 
széki orvostani intézet létesítésére, amelyet -  Ajtay 
K. Sándor szorgalmazására és Trefort Ágoston hat
hatós segítségével -  1885-1890 között építettek fel. 
Bár a miniszter jelentős támogatásával az anyagi fel
tételek rendelkezésre álltak, az építkezést a fővárosi 
tanács jóvoltából csak hosszas huzavona után tudták 
megkezdeni. A probléma az volt, hogy a fővárosi ta
nács attól félt. hogy az intézettel szomszédos telkek 
árai nagyon lemennek, s persze aggódtak a megfele
lő csatornázás miatt.26 Az intézetről még 1889 elején 
is az olvasható, hogy belső felszerelése közeledik a 
befejezéshez, de ősszel már egy belügyminiszteri 
rendelet szerint a Rókus-kórház vagy a főváros terü
letén máshol elhaltak holttestei törvényszéki vagy
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kezdve az új törvényszéki orvostani intézetbe szállí- 
tandók.

Az egyetemi tanszék pénzügyi helyzetéről az 
1880-as évek közepéről találhatók adatok az Orvosi 
Hetilapban, amelyek szerint 1884 áprilisában a tör
vényszéki orvostani tanszék évi átalánya 400 forint
ra emelkedett, míg például a gyógyszertanié 800, a 
szülész és nőgyógyászé 900 forintra. A következő 
évben arról tudósított a lap, hogy a gyógyszerész 
tanszék évi átalánya 900 forintra, a törvényszékié 
400-ról 700(!) forintra emelkedett. Ezen kívül a tör
vényszéki tanszék további 1500 forintos támogatást 
kapott kiegészítő tudományos felszerelésre. Ebben a 
hirtelen növekedésben kiemelkedő szerepe van az 
1882-1883-ban lezajlott tiszaeszlári pernek, amely 
élesen rávilágított a törvényszéki orvostan gyakorla
tának hiányosságaira.

A gyakorlati képzés hiányosságai vidéken. A gya
korlati képzést sürgető sorok továbbra is megjelen
tek az Orvosi Hetilap hasábjain, s felbukkantak olya
nok is, amelyek az 1883:1. törvénycikkre hivatkoz
tak. Ebben a köztisztviselők minősítéséről szóló tör
vényben szabályozták a különböző orvosi állások 
betöltésének kritériumait is. A törvény 9. §-a szerint 
a fővárosi rendőrségnél működő orvosoktól, a tiszti 
főorvosoktól, a fővárosban a kerületi orvosoktól az 
egyetemes orvostudományok oklevele vagy orvos
sebészi tudori és szülészmesteri oklevél, emellett 
kétévi orvosi gyakorlat kimutatása kívántatik meg. A 
járási orvosoknak és a rendezett tanácsú városok or
vosainak orvostudori oklevelet és két év gyakorlatot 
kellett felmutatniuk. De ez még nem jelentette azt, 
hogy ezek az általános orvosi ismeretekkel rendelke
ző orvosok meg tudnak oldani törvényszéki felada
tokat. Erre a problémára kínált megoldást az említett 
paragrafus utolsó bekezdése: „A belügyminiszerfel- 
hatalmaztatik. hogy a köztörvényhatósági és rendőr
ségi orvosokra, az igaszságiigyminiszter pedig, hogy 
a törvényszéki és kerületi börtön- sfegyházi orvosok
ra nézve, ezek különleges teendőikre vonatkozólag, a 
vallás- és közoktatási miniszterrel egyetértve, egy 
külön tiszti orvosi, illetőleg törvényszéki orvosi vizs
gálatot rendezhessenek be, s kötelezőleg kimondhas
sák, hogy egy meghatározandó időtől kezdve, csak 
azon orvos legyen a köztörvényhatóságnál vagy * 
rendőrségnél, illetőleg törvényszéknél, kerületi bör
tön- vagy fegyháznál alkalmazható, ki azon gyakor
lati vizsgát sikerrel letette. ”27

Ezen kitétel megvalósításában látták sokan a tör
vényszéki orvostan gyakorlati alkalmazásának javu
lását, amire leginkább vidéken volt szükség. A prob
lémát a hazai egészségügy nem megfelelő szerveze
ti felépítése jelentette. Azt már többször említettem, 
hogy a körorvosi állások betöltését sokáig nem sike
rült teljesíteni, de miért volt ez probléma a törvény- 
széki orvostan szempontjából? Azt nem kell külön 
kifejtenem, hogy általános egészségügyi szempont
ból az orvosi ellátás hiánya miért nem volt kedvező, 
így rátérhetünk a törvényszéki részre. Hazánk kora-
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beli egészségügyi szervezetének felépítéséről az 
l876:XIV- tc‘ rendelkezett. Sajnos a vidéki törvény- 
széki orvosi tevékenységre sok volt a panasz a tör
vény meghozatala előtt és után is. A 142. § minden 
várost és hatezer lakos feletti községet orvos tartásá
ra kötelezett. Az ebből kimaradó községeknek kö
zegészségi körök alkotását írta elő. körülbelül 6-10 
ezer főig, éŝ  ezeknek közös körorvos alkalmazását 
tette kötelezővé. A községi és a járásorvosok felada
tai közé tartozott az orvostörvényszéki munkák el
végzése a bíróságok felhívására, valamint az orvos
rendőri vagy törvényszéki esetekről a bíróság értesí
tése. Ezek az orvosok, akikről itt most szó van. akár 
a pesti, akár a kolozsvári egyetemen végeztek, a tör
vényszéki orvostanról csak egy féléven keresztül 
hallgattak előadást, törvényszéki boncolást alig lát
hattak, s annak elvégzésére már végképp nem nyílt 
alkalmuk. Tovább rontott a helyzeten az, hogy a ké
sőbbi praxisuk során egy évben alig pár ilyen esettel 
találkoztak, és így e téren sem szerezhettek gyakor
latot.28 Emellett már csak szőrszálhasogatásnak tű
nik annak a problémának a felvetése, hogy a törvény 
szerint az elhaltat nem boncolhatja az az orvos, aki 
életében kezelte. Ezekre a hiányosságokra hívta fel a 
figyelmet többek között egy névtelen cikkíró, aki le
velében így foglalta össze az ide kapcsolódó problé
mákat: „Törvényszéki orvosaink valójában nincse
nek; alkalmaznak törvényszékek gyakorló orvosokat, 
kiket székhelyükön épen előtalálnak s kik arra vállal
koznak; tiszti orvosainktól pedig szintén külön quali- 
ficatio nem kívántatik; gyakorló on ’osi diploma min
den közhivatalra is jogosít; a szakismeretnek becse 
nincs; előmenetel, buzdítás nem várható; határoz a 
véletlen, vagy más téren szerzett érdemek, vagy pro- 
tectio és rokonság; szerencse, ha teljesen érdemtelen 
meg nem választatik vagy ki nem neveztetik... Éljen 
a belügyminiszter és az igazságügy m iniszter a 
törvényadta felhatalmazással, léptessék életbe a ki
látásba vett vizsgálatokat... ”29 

A problémák megoldását általában a külön vizs
ga bevezetésében látták, de az állandó szakértők al
kalmazásáról már megoszlott a vélemény. A szak- 
képzettség kérdésében, a speciális és kellő ismeret- 
anyag kivizsgálásában, azaz a különvizsga letételé
ben egyetértettek az üggyel foglalkozó orvosok. 
Emellett már 1865-ben felmerült a gyakorlati okta
tás bevezetésének szükségessége és az állandó 
szakértők alkalmazásának kérdése. A törvényszéki 
orvostanban járatos orvosok általában úgy véleked
tek. hogy az állandó szakértők kijelölése jelentősen 
lendítene a bíróságok munkáján és a tudományág 
megítélésén. Az állandó szakértői rendszer kialakf- 
tásának előfeltétele lett volna a külön vizsgáztatás, 
ami a kellő ismeretanyag elsajátítását biztosította 
volna. Ezek a szakértők az állam alkalmazásában, 
állami, rendszeres díjazásban részesülnének, ami 
megoldaná a törvényszéki tevékenységet végzők 
díjazásának problémáját is, amiről majd később 
számolok be.

A gyakorlatban lévő rendszerben sokszor előfor
dult. hogy a vizsgálóbíró kijelölt valakit, aki annak 
tudatában, hogy nem rendelkezik kellő ismerettel, 
felmentését kérte a szakértői tevékenység alól. Ez 
esetben értékes időt veszíthetett a bírósági ami aka
dályozhatta az ügy megoldását és az igazság kiderí
tését. A másik eset, amikor a felkért orvos elvállalta 
az ügyet, és elvégezte az első boncolást. Az ilyen vé
lemények általában felülvéleményezésre szorultak, 
ami szintén jelentős időveszteséget okozott, és per
sze rengeteg felesleges munkát adott a felülvélemé- 
nyezési fórumnak. Földváry Elek tankönyve alapján 
a felülvéleményezések száma 1870-ben 11 volt.
1887-re azonban már elérte a kétszázat. Nemcsak a 
bíróságnak okoztak problémát ezek az esetek, hanem 
előfordulhatott az is, hogy egy rosszul elvégzett bon
colás megsemmisítette az igazság kiderítése szem
pontjából elengedhetetlen bizonyítékokat. Ezek a 
problémák már az 1860-as években felmerültek, de 
úgy tűnik, nem találtak rá megoldást, mert Belky Já
nos 1895-ben megjelent tankönyvében kénytelen 
volt erre ismét felhívni a figyelmet. 1869-ben Ba
logh Kálmán, a magyarországi kórszövettani kutatá
sok atyja azzal utasította el az állandó szakértő alkal
mazását az egyes törvényszékeknél, hogy .....a hiva
talos törvényszéki orvosok által a törvényszéki orvo
si gyakorlat egyes alkalmazottak monopóliumává 
válnék, s az orvosi értelem és ismeretek értékesítésé
re a szabad versenytér az igazság és haladás nagy 
kárára ki volna zárva. ”30 A megoldást tehát nem 
mindenki látta feltétlenül az állandó szakértők alkal
mazásában.

A gyakorlati képzés javítására tett javaslatok 
hangjai felerősödtek az 1880-as évek végén, s az 
1890-es évek közepére megszülettek az ezt elősegítő 
rendelkezések. Ezekben az években zajlott az egye
temen az orvostudori szigorlati rend megújítása, va
lamint a tiszti orvosi és törvényszéki orvosi vizsga 
kötelezővé tétele. A szigorlati rend megváltoztatásá
ról 1888-ban az Országos Közegészségügyi Tanács 
bizottsága31 dolgozott ki javaslatot, amelyben előtér
be kerültek a gyakorlati képzések. Esetünkben a tör
vényszéki orvostan gyakorlati vizsgálását vezették 
be heti öt órában, két féléven át, mert erre bármely 
orvosszakértői működésnél szüksége van a gyakorló 
orvosnak. A tiszti orvosi és törvényszéki orvosi vizs
gák ügyét 1892-ben vették elő, s a javaslatot már 
1893-ban elfogadták. Ennek megfelelően a tiszti or
vosi vizsgákra vonatkozó 80.099. számú belügymi
niszteri rendelet32 1893. november 1-jével lépett 
életbe, amely a törvényhatósági és rendőrségi orvo
sok közül a vizsga két éven belüli letételére kötelez
te azokat, akik két éve még nem voltak a jelen állá
sukban. A rendelet szerint 1894. január 1-jétől csak 
olyan embert vehettek fel ezekre a helyekre, akik 
már teljesítették a tiszti orvosi vizsgát. A királyi tör
vényszékek mellett alkalmazandó törvényszéki or
vosok. az országos fegyintézeteknél, kerületi börtö
nöknél és királyi ügyészségi, valamint a királyi já-
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rásbírósági fogházaknál alkalmazandó orvosok szá
mára ettől fogva kötelező törvényszéki orvosi vizs
gákról 1894-ben rendelkezett az igazságügy-minisz
ter,33 ami 1895 májusától lépett életbe. Ez azt jelen
tette, hogy korszakunkban a vidéki törvényszéki 
gyakorlatot ellátók általában nem rendelkeztek a 
megfelelő ismeretekkel.

Az 1894/16.379. számú igazságügy-miniszteri 
rendelet A törvényszéki orvosi vizsgálatok rendsze
resítése és szabályozása tárgyában34 foglalta magá
ban, hogy ki jelentkezhetett erre a vizsgára, s melyek 
voltak a vizsga tárgyai. A rendelet a már egyetemes 
orvostudori vagy orvos sebésztudori és szülészmes
teri oklevéllel rendelkezőket engedte vizsgázni. A 
törvényszéki orvosi vizsgákat évente kétszer, április
ban és októberben tehették le Budapesten vagy min
den áprilisban Kolozsváron. A vizsga tárgyai: tör
vényszéki orvostan, elmekórtan, vegytan, illetve az 
anyagi magán- és büntetőjognak, valamint a polgári 
törvénykezési és a bűnvádi eljárási jognak azon ré
szei, amelyek szükségesek voltak az állás kifogásta
lan betöltéséhez. A vizsga három -  írásbeli, gyakor
lati és szóbeli35 -  részből állt. Az írásbeli egy tör
vényszéki orvosi eset, valamint egy elmekórtani eset 
elintézését foglalta magában az adott iratok és eset
leg bűnjelek alapján. A gyakorlati vizsga megköve
telte egy szabályszerű boncolásnak, egy elmebeteg 
vizsgálatának és egy vegyi vizsgálatnak az elvégzé
sét, valamint egy esetleges további vizsgálathoz a 
vizsgálati tárgy szabályszerű elcsomagolását. Mind
három vizsgálat után jegyzőkönyvet és véleményt 
kell szerkeszteni. A szóbeli vizsgán a jogi ismeretek
ről kérdezték a vizsgázókat.

Az érdekesség kedvéért lássuk, hogy milyen ered
ménnyel zárult az első tiszti orvosi vizsgák egyike. 
Az 1894 tavaszi vizsga36 alkalmával 112-en vizsgáz
tak, közülük 25-nek kötelező volt, 87-en önként je
lentkeztek. Az összes jelentkező közül 23-an vissza
léptek, 89-en levizsgáztak, amelyből 21 fő ismétlés
re kényszerült, 65 fő „egyszerűen”, 3 kitűnően vizs
gázott.37 A törvényszéki orvosi vizsgákat 1895 októ
berében összesen 8-an, 1896 áprilisában 10-en tették 
le.38 Igaz. hogy elég sokára született meg ez a rende
let, de, mint látjuk, kiterjedt a tudományág minden 
területére. Összefogta mindazt az ismeretanyagot, 
amelyre a törvényszéki orvosszakértőnek szüksége 
volt munkájának körültekintő elvégzéséhez. A kö
vetkező években az Orvosi Hetilap folyamatosan 
közölte az igazságügyi miniszter által a különböző 
törvényszékekhez kinevezett orvosok nevét, akik 
most már bizonyosan magasabb szinten művelték hi
vatásukat.

A felülvéleményezés. A vidéki orvosok tehát álta
lában nem végeztek kielégítő munkát. Ez újabb gon
dokat idézett elő, például a felülvéleményezés prob
lémáját. Felülvéleményezést akkor rendelhetett el a 
bíróság, ha a kirendelt két szakértő véleménye el
lentmondott egymásnak, vagy valamilyen kérdést 
tisztázni szeretett volna. Gyakorivá tette a felülvizs- 
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gálát kérését például az. hogy a bírói felszólítás ké
sőn érkezett meg a szakértőhöz, miközben a holttest 
ki volt téve az időjárás viszontagságainak. Emellett 
vidéken problémát jelentett a boncolásra alkalmas 
helyiség hiánya is. A korszak elején nem volt köny- 
nyű segédet sem találni a boncoláshoz, s ha találtak 
is, nem biztos, hogy az helyesen jegyzetelte le az or
vos észrevételeit. Fontos kérdés volt a bonceszközök 
beszerzése, amiről az 1874-es rendelet úgy rendelke
zett, hogy a boncoló orvosnak kell róla gondoskod
nia. Ezek az eszközök gyakran hiányosak vagy rossz 
állapotban voltak, az orvosoknak pedig nemigen volt 
pénzük arra, hogy újat vegyenek. Ebben a kérdésben 
az Orvosi Hetilapba beérkező levelek írói szerint az 
egyetlen megoldás az lett volna, ha a járásoknál és a 
törvényhatóságoknál az állam gondoskodik a megfe
lelő felszereltségről.

A kiegyezés előtt a felülvéleményezést a várme
gyei főorvos és az egyetemi tanárok végezték. Az 
1872. évi rendelet szerint a felülvizsgálatot teljesítő 
kerületi orvosok a munkájukért nem tarthattak 
igényt sem külön díjazásra, sem az utazási költségek 
megtérítésére. A következő idevonatkozó rendelet39 
úgy intézkedett, hogy a felülvizsgálatot a budapesti 
vagy a kolozsvári királyi tudományegyetem orvosi 
kara vagy pedig a királyi Közegészségügyi Tanács 
illetékes lefolytatni. Sebész által végzett vizsgálat fe
lülvéleményezését a törvényszéki orvos kötelessége 
elvégezni, ugyanannyi fizetségért, amennyit egy ál
talános boncolásért kapna.

Az Országos Közegészségügyi Tanács működésé
nek megindulása óta4U problémát jelentett a túl sok 
felülvéleményezési kérelem teljesítése. Például 
1884-ben 146 bűnügyben. 1887-ben már 211 eset
ben kérték a királyi törvényszékek és járásbíróságok 
a felülvéleményezést a tanácstól. A más területeken 
is fontos feladatokat ellátó Országos Közegészség- 
ügyi Tanács tehermentesítésére az 1890:11. törvény
cikk 1890. augusztus 15-étől az igazságügyi kor
mányzat és a törvénykezés körében felmerült ügyek 
felülvéleményezését az igazságügyi orvosi tanács 
hatáskörébe utalta. Az igazságügyi orvosi tanács el
ső elnöke dr. Kovács József lett, tagjai között talál
juk Ajtay K. Sándor, Plósz Pál, Moravcsik Emil és 
Müller Kálmán41 doktorokat. Jelen törvény rendel
kezése szerint a királyi járásbíróságoktól a megkere
sést csak a bíróság vezetője eszközölhette, ő is csak 
az ügyészség meghallgatása után. A királyi törvény
székeken az egyes ügyekben eljáró bíró saját hatás
körében nem kérhetett szakvéleményt, hanem az 
összes irat csatolásával és minden körülmény vázo
lásával egyetemben előterjesztést kellett tennie a ki
rályi törvényszékhez. A törvény kiemelte, hogy csak 
akkor kérjenek felülvizsgálatot, ha eltérő vélemé
nyek állnak egymással szemben, ha a vélemény ala
posságához kétség fér, vagy ha az ügy igazán fontos. 
Ha az első vizsgálatot nem törvényszéki orvos vé
gezte, akkor az ügyet felülvizsgálatra elsősorban az 
illetékes törvényszéki orvoshoz kellett bocsátani. Ér-



dekességként említhető, hogy 1890-ben Genersich 
Antal azt javasolta, hogy a törvényszéki vizsgálatnál 
alkalmazzanak űrlapokat, amelyek tartalmaznának 
minden fontos és megvizsgálandó kérdést: ezzel ki
küszöbölnék az első boncolások felületességét.

Ezekre a problémákra számos példát találhatunk 
az Orvosi Hetilap hasábjain. A századfordulóig a 
szaklap sok esetet mutatott be. amelyeknél az első 
orvosi vizsgálat -  miként Lengyel Endre, Sárospatak 
főorvosa írta -  „pirulást okozó". Ezekből választot
tam ki egyet, amely jól dokumentált, s így a felülvé
leményezések lépcsőit be tudom mutatni. A cikket42 
Balassa János írta. aki a második felülvéleményezést 
végezte. Vizsgálódásának célja volt választ adni arra 
a kérdésre, hogy az elhunyt halálát erőszakos meg
fojtás vagy heveny toroklob43 okozta. Az eset 1867- 
ben történt, amikor G. J., akinek látszólag semmi ba
ja nem volt. hirtelen rosszul lett és meghalt. Az eset 
körülményeiről a cikk annyit közöl, hogy az elhalt 
nem volt jóban a nejével, aki egy ideje szeretőt tar
tott. A nej szeretőjének arcán és kezén a férj elhalá
lozása után sebeket találtak. Az esetet a halott nővé
re jelentette a községi elöljárónál, akinek gyanús volt 
a nej kedvese. Az elöljáró értesítette a kerületi szol- 
gabírót. aki elrendelte a gyanús egyén őrizetbe véte
lét és a holttest exhumálását. Ezenkívül még egy in
formáció állt az igazságszolgáltatás rendelkezésre: a 
halottkém megjegyzése, amely szerint a halottöltöz
tető a halott nyakravalóját olyan szorosnak találta, 
hogy alig bírta róla legombolni.

A holttestet hét napra exhumálták, s az első bon
colást a járásorvos végezte el, aki megállapította, 
hogy a rothadás olyan fokú, hogy a test külsején erő
szak nyomait nem lehet felfedezni. A holttest légcsö
ve körül talált vérömlenyt szerinte „sebes lefolyású 
gégelob" eredményezte, bár elismerte, hogy azt erő
szakos fojtogatás is okozhatta. Mivel nem talált 
egyéb külsérelmi nyomot, az első megoldást válasz
totta. A járásorvos megvizsgálta a gyanúsítottat is. 
Jelentése szerint B. P. (27 éves) „magas termetű, su
gár, nemigen erős testalkatú” ember, akinek arcsérü
lései nem származhatnak emberi körömtől, mert nem 
folytatólagosak(l). Erről a sérülésről B. P. azt vallot
ta. hogy elesett, és a földön lévő kosár sértette fel az 
arcát. A járásorvos a gyanúsított kezein nem talált 
sérüléseket.

A járásorvos véleményét a megyei főorvos vizs
gálta felül, s az ő meglátásai szerint például a gyanú
sított (B. P.) erős testalkatú egyén, akinek bafkezén 
hegedések találhatók. Ezeket valamilyen éles eszköz 
vagy körmök általi sértés okozhatta. A főorvos sze
rint a járásorvos a gyanúsított vizsgálatakor „felüle
tes. alaptalan, az igazsággal s önnön magával ellen
kező” tényeket állapított meg. A főorvos nem látta 
bizonyítottnak egy ilyen heves toroklob jelenlétét, 
ami egy teljesen egészséges embert pár óra alatt el
vitt volna. Ezzel szemben, mint a boncjegyzőkönyv
ben benne foglaltatott, az a tény. hogy a nyelvet a fo
gak között találta és a légcső is véralvadékos volt.

kellően alátámasztja az erőszakos halál esetét. A ha
lál szerinte úgy következett be, hogy az áldozatot 
fojtogatták, közben a gyilkos a mellkasára térdelt, 
amit az ott talált vérömlenyek bizonyítanak. A már 
vádlottként szereplő B. P. sérülései pedig az önvéde
lem nyomai.

Ezek után, mivel a két vélemény eltérést mutatott, 
mégpedig jelentősét, felülvéleményezésre az egyetem 
orvosi karához küldték el az ügyet, amely Balassa Já
nos egyetemi tanárhoz került. Balassa véleménye sze
rint a megfojtás általi halál bizonyítására vagy kizárá
sára teendő vizsgálatok a boncjegyzőkönyvben nem 
találhatók, de a többi jel elegendő arra. hogy végkö
vetkeztetésként az erőszakos halál mellen döntsön. 
Tehát a G. J.-t megfojtó tettes B. P. volt.

Ebben az esetben nagyon feltűnő a járásorvos el
térő véleménye, hiszen pont az ellenkezőjét állította, 
mint a megyei főorvos és az egyetemi tanár. Maga az 
a tény is árulkodik az orvosról, hogy nem tartja gya
núsnak, ha egy este még egészséges fiatalembert 
másnap reggel holtan találnak. Megítélésem szerint 
ez a dolog nem is orvosi kérdés, hanem inkább józan 
ész és kombináció kérdése. Hogy miért zárta ki az 
erőszakos halál lehetőségét a járásorvos, arra nincs 
pontos válaszunk. Oka lehet a tapasztalatlanság, de 
akár az is megtörténhetett, hogy kerülni akarta a sok 
idővel és kevés pénzzel járó szakértői közreműködés 
elvégzését.

4  törvényszéki orvosszakértők munkájának díjai.
A nem megfelelő gyakorlati képzés mellett több. a 
problémával foglalkozó írás említi a szakértők díja
zásának kérdését. Ezzel kapcsolatban általános véle
mény a korszakban, hogy a törvényszéki eljárást 
végző orvosok nincsenek megfizetve. Mindkét prob
léma 1890-ben éppúgy megjelent, mint 1869-ben, 
azt mutatva, hogy hiába fejlődött az elméleti tudo
mányág. Magyarországon nem tudott általános gya
korlati és szervezeti fejlődést is produkálni. A díja
zás alacsony volta több problémát is okozott. Ha va
laki járás- vagy községorvosként tevékenykedett, ak
kor amellett jelentős magánpraxist kellett vinnie, és 
így a szakértői munka csak mellékesként funkcionált 
számára. Olyan mellékesként, amely ráadásul füg
gött a bírótól, aki ennek az összegét esetről-esetre ál
lapította meg. Ezenkívül így nagyobb esélye volt an
nak, hogy ellentétbe kerülnek a törvényszéki orvosi 
eljárás egyik alaptételével, azaz olyan embert bon- 
coh, akit ő kezelt. Olyan munkát jelentett, ami sok 
időt foglal le, és vesződséget okoz, méghozzá úgy, 
hogy meg sem fizették érte rendesen. A községi or
vosok évi állandó fizetést kaptak, amit kiegészített a 
kiszállási díj, esetleg a fuvarköltség és a szabad la
kás. Korszakunk elején a községi orvos évi fizetése 
átlagban 300 forint volt, ami igen lassan kúszott fel
felé. A 1870-es évek második felében is még legin
kább a 300-400 forintos évi fizetés volt a jellemző.
De előfordult az is, hogy az Orvosi Hetilap hirdeté
seiben egymás alatt találkozunk két állásajánlattal, 
amelyek közül az egyik 1000 forintjövedelmet ígért.
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a másik pedig 400 forintot, amihez még hozzájárult 
a halottvizsgálati díj (30 korona) és a látogatáson
ként! 20 korona. Az 1880-as évek elején olyan leve
lek érkeztek, amelyek írói szerint a községi orvosi fi
zetésnek meg kellene szabni a minimumát, mégpe
dig nagyjából 600 forint körül. Annak ellenére, hogy 
erről nem született törvény vagy rendelet, a korszak 
végére túlsúlyba kerültek a 600 forint feletti jövede
lemmel járó körorvosi állások.44 Amikor Ambró Já
nos a nagyobb szakértői gyakorlat elérhetőségéről 
írt45, azaz amikor felvetette: mi lenne, ha a törvény 
engedné, hogy a vádló és a védelem is -  a szakmai 
versenyhelyzet és a tudományos fejlődés fenntartása 
érdekében -  szabadon válasszon szakértőt, akkor 
rögtön hozzáfűzte azt is, hogy ehhez megfelelő fize
tés biztosítására is szükség lenne.

A szakértők díjazásáról az 1872. évi 20289. szá
mú igazságügy-miniszteri rendelet úgy rendelkezett, 
hogy először is megkülönböztetett állandó alkalma
zásban levő és „rendszeres államszolgálatban” nem 
álló szakértőket. Az utóbbiak közül az orvostudorok, 
vegyészek és mérnökök napidíja 4 forint. A 6. § sze
rint az elsőnek említetteknek a szolgálati szabályzat 
alapján hivatali kötelességük a szaktudományukra 
vonatkozó tárgyakban vizsgálatot folytatni, és ezért 
külön díjra nem tarthatnak igényt. Néhány példát ér
demes megnézni, hogy a nem rendszeres alkalma
zásban levőknek milyen díjakat állapított meg a 17. 
§: boncolásért 10 forint; orvosi vélemény adásáért 5 
ft; rothadt hulla boncolásáért a meghatározott illet
ményen felül 5 ft; mérgezésnél a vegytani vizsgála
tért. az arra fordított kémszerek megtérítésén felül 10 
ft. A paragrafus utolsó bekezdése a következő: „Ha 
ezen működések seborvos által teljesíttetnek, az itt 
kitett illetéknek csak a felét, s a bába annak egy har
madrészét kapja.” A két évvel későbbi. 1874. évi 
7626. számú igazságügy-miniszteri rendelet is fog
lalkozott a díjazással, és néhány pontban változtatott 
az előző rendeletben foglaltakon. Ebben szerepelt 
olyan kitétel is, hogy ha a szakértő a lakhelyén vég
zi a munkáját, nem jár neki napidíj, s fuvarilletmény

Jegyzetek------------------------------------------------------  I * 3 4 5 6 7 * 9 10 II 12 13

I Buda. Kassa. Sopron, Nagyvárad, Pozsony
: Gyógyászat. 1868. 17.. 314. p.
3 Chyzer Kornél: Az egészségügyre vonatkozó törvények, ren

deletek gyűjteménye. I. (Budapest. 1894, 379-398. p.; a továb
biakban: Chyzer, 1894)

4 Földváry Elek: Tövényszéki szakértői eljárás (Budapest, 1891. 
19. p.; a továbbiakban: Földváry. 1891)

5 Idézi Földváry, 1891,37. p.
6 Szabályzat 65. §, Utasítás 12. §, Földváry. 1891, 37. p.
7 Szabályzat 56. §
s Chyzer. 1894.1., 34. p.
9 Chyzer, 1894,1.. 31. p.
10 Chyzer. 1894,1.. 31. p.
II Chyzer, 1894,1., 102-114. p. A halottkémlés részletes szabá

lyozása, a megfelelő mintanyomtatványokkal együtt
12 Belky János: Törvényszéki onostan  (Budapest. Magyar Orvo

si Könyvkiadó Társulat, 1895)
13 Czakó Kálmán: Bonczolati eljárás törvényszéki és kórtani

is csak akkor, ha lakásától egy nyolcad mérföldnél 
messzebbre kell mennie. A napidíjon és a fuvarillet
ményen kívül megállapított „működési díjak” (9. §) 
némelyike eltért az 1872. évitől, például:

„2. boncolásért s a vizsgálatot vezető orvossal 
együttes véleményért, orvostudornak 5 forint,

3. boncvizsgálat vezetéséért, ellenőrzéséért, lelet 
és véleményadásért 5-7forintig,

4. boncoló orvosnak lényegesen eltérő különvéle
ményért 3 forint,

5. Ha a vizsgálat rothadt hullán foganatosíttatik: 
a meghatározott illetményen felü l 3 fo rin t”46

A két rendelet díjszabási különbözőségének oka 
az, hogy közben megváltozott a kirendelt szakértők 
számára vonatkozó rendelkezés. Az első díjszabás 
idején érvényben levő Szabályzat 55. §-a úgy fogal
maz, hogy a tárgy fontosságától függően szükséges 
egy vagy több szakértő, ezért a díjak általában egy 
szakértőre vonatkoznak, aki az összes feladatot el
végzi. Az 1874. évi rendeletben életbe lépett az a ki
tétel, hogy a bíróságok két szakértőt kötelesek alkal
mazni, akik közül az egyik törvényszéki orvos (vagy 
helyette alkalmazott más orvos), míg mellette a má
sodik szakértőnek lehetőleg sebésznek kell lennie, 
így a második variáció leginkább erre az orvosra vo
natkozik. Földváry Elek tankönyvéből az derül ki, 
hogy ezek az összegek nem változtak 1874 óta. 
Földváry áttekintette a törvényszéki orvosszak
értőkre vonatkozó törvényeket és rendeleteket, de a 
díjak esetében nem szólt az 1874-es rendelet meg
változásáról vagy módosításáról. Azt a megállapí
tást, hogy a szakértők díjazása nem volt megfelelő, 
több belügyminiszteri rendelet bizonyítja, amelyek 
arról szólnak, hogy egyes helyeken a járási orvosok 
nem hajlandóak ennyi pénzért elvégezni ezeket a 
vizsgálatokat.

A törvényszéki feladatok ellátása közben felme
rült problémákat végignézve láthatjuk, hogy a kor
szak elején még egy kiforratlan, nem önálló szerve
zeti rendszer állt előttünk, amelyet fokozatosan ala
kított a tudományos fejlődés és a polgári állam.

esetekben jegyzőkönyvi példákkal (Budapest, Athenaeum, 
1874; a könyv Genersich Antal professzor ösztönzésére szüle
tett)

14 Fclletár Emil-Jáhn Ferenc: A törvényszéki chemia elemei (Bu
dapest. 1897: a továbbiakban Felletár-Jáhn, 1897)

15 1897. évi 65.861.sz. belügyminiszteri körrendelet és 1897. évi 
32.563. sz. igazságügyi miniszteri rendelet. Lásd: Chyzer: Az 
egészségügyre vonatkozó törvények, rendelelek gyűjteménye. 
II. (Budapest, 1897, 334., 291. p.)

16 Fclletár Emil nagyon sokat tett a toxikológiai vizsgálatok ma
gyarországi elterjedéséért. Közreműködött az első magyar nyel
vű kémiai gyógyszerészeti szaklap, a Vegyészei és Gyógyá
szat megindításában (1867-1868). Felfedezte a már említett 
hullaalkaloidot az 1868-as Dobosi-ügyben. 1871-ben névleg 
végre elérte célját azzal, hogy kinevezték „országos műve
gyésszé", ám a Pesten felállítandó „vegyészi műteremhez" 
nem kapott helyiséget és támogatást. Végül az egyetem Mú
zeum körúti épületének alagsorában kapott egy helyiséget.



ahol 1883-ig dolgozol!, amikor is Európában elsőként megala
kult az önálló Országos Művegyészeti Intézet.

17 Haranghy László egyetemi tanár szóbeli közlése 1973-ból, aki 
talált a vizsgálat elvégzését igazoló okiratokat. Vö.: Sándor 
Iván: A vizsgálat iratai (Budapest, 1983. 125. p.)

18 Felletár-Jáhn. 1897, 227. p.
J1'Fclletár-Jáhn, 1897, 231. p.
20 Belky János végezte az 1881 és 1883 között előforduló összes 

rendőri boncolást.
-1 Ajtay K. Sándor: Az államorvostan tanítása és tanulása (Or

vosi Hetilap (a továbbiakban: OH], Közegészségügy és tör
vényszéki orvostan, 1878, 1„ 8. p.; a továbbiakban: Aitay. 
1878)

22 Ajtay, 1878, II. p.
23 Belky: A törvényszéki orvoslati tanításáról (OH. 1878. 34..
, 720. p.)
24 Belky az OH 1876. évi 4-5. számában közölte az 1875-ben a 

fővárosban végrehajtott törvényszéki boncolások statisztiká
ját. 36 törvényszéki boncolás (27 férfi, 9 nő) okai: 2 mérgezés; 
3 vágott sebzés: 6 könnyű sérülés (halál); 8 szórási sebzés; 3

. leforrázás; 3 lulladás; I gázolás; 1 lezuhanás: 2 tompa eszköz
zel történt sérülés; I műhiba; 1 takonykóri fenőzés, 5 újszü
lött vagy 5 éven aluli. Ebből a 36 esetből 15 volt szándékos, 
idegen kéz közreműködése által végrehajtott, amelyekben 
mindegyik áldozat férfi volt.

25 Belky. OH. 1876.
26 Az intézetet a budapesti VI. kerületi Mária utcába tervezték.
27 Chyzcr, 1894,1.. 265-266. p.
-8 1870-ben Török János, Gömör és Hontmcgye putnoki járásá

nak rendes és tiszteletbeli főorvosa az OH 11. és 12. számá
ban közölt cikkében beszámolt addig elvégzett törvényszéki

Jog
történeti szemle V___✓

boncolásairól. Eszerint 1856 és 1870 közön, azaz 14 év alatt 
végzett „ötvénét meghaladó" boncolást!

29 OH, 1887, !., 17-18' p.
30 OH. 1869.42. szám
31 Érdemes felsorolni a bizottság tagjainak impozáns névsorát: 

Markusovszky Lajos. Csatáry Lajos. Fodor József. Than Ká
roly, Scheuthauer Gusztáv, Ajtay Sándor

32 Chyzer. 1894,1., 828-831. p.
33 1894/16. 379. számú igazságügyi miniszteri rendelet
34 Magyar Rendeletek Tára, 1894, 474. p.
35 A vizsga díjai: írásbeli: 15 forint: gyakorlati és szóbeli: 25-25 

forint
36 Áprilistól júniusig zajlott
37 OH 1894/21. szám, a Vegyesek rovatból
38 OH 1895/46. szám és 1896/20. szám. a Heti szemle rovatból
39 1874/2490. számú belügyminiszteri rendelet
40 Az Országos Közegészségügyi Tanács felállításáról az 

1876:14. te. 169. §-a rendelkezett
41 Plósz Pál egyetemi nyilvános rendes tanár, Moravcsik Emil, a 

törvényszéki elmekórtan megalapozója, Müller Kálmán, a 
Rókus-kórház igazgatója

42 OH, Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan. 1867. 2. 
szám

43 toroklob: torokgyulladás
44 1893-ben még mindig mintegy 50 olyan orvosi kört találunk, 

ahol az orvosi évi fizetés 300 forint alatt van. Számszerűen a 
legtöbb alkalmazott körorvos 600-700 forintot keres és mint
egy százan keresnek 800 forint felett. Az adatokat egy belügy
miniszteri jelentésből közölte az OH 1893/1 ó.száma (I95.p.)

45 OH 1869/42. szám. 707.p.
46 Chyzer, 1894. I., 33-34. p.

G enezis
Hosszú évszázadokkal az önálló kereskedelmi 

jogot nélkülöző Római Birodalom bukása után. a 
„sötétlő középkorban a lex mercatoria -  vagy ius 
mercatorum  (a kifejezéseket először a kommentá
torok használták) -  az egyetemes jogtörténet szín
padára lépett. A mai üzleti élet terebélyes jogi sza
bályozásának első hajtásai ugyanis a 12. században 
bújtak ki Itália termékeny földjéből. A dús antikhoz 
képest nyomorúságos középkori kereskedelmi-tár
sadalmi élet a nagy gazdasági expanzióval, a l l .  
század közepétől kezdett magához térni. A nagyke
reskedelem elterjedése egyrészt az Appennini-fél- 
szigeten és a Földközi-tenger medencéjében, más
részt a kontinentális Európa északi részén valósá
gos kereskedelmi forradalomban csapódott le. Az 
így újjászülető üzletnek, illetve szereplőinek, a ke
reskedőknek egyik első igénye volt a társadalom
mal szemben, hogy hatékony -  ezért jogi -  garanci
ákat biztosítson tevékenységükhöz. A bimbódzó 
kereskedelmi jog a rendelkezésére álló jogi matéri
ából táplálkozott: a kereskedők -  a kánonjog üdvö
zíteni szándékozó, hosszú távon hasznos korlátái 
között -  a római jog fellelhető anyagából hasították 
ki és formázták meg a szükségleteiket kielégítő jo 
gi megoldások vázát. A jogtörténet ezen első újra
hasznosításában előbb a tálján, majd a francia köz
jegyzők jeleskedtek.

Metzinger Péter

Adalékok 
a kereskedelmi jog 
középkori történetéhez

A z  ú j jo g á g  a b s z tra k t je lle m z ő i
A kialakuló kereskedelmi jog egyrészt kivételjog, 

mert nem az egész társadalomra vonatkozik, hanem 
csak a gazdasági forgalomra és a kereskedők újon
nan szerveződő osztályára. Másrészt a lex mercato
ria a kereskedők által -  a közhatalom befolyása és a 
politika közvetítése nélkül -  alkotott független szo
kásjog. Harmadrészt a kereskedelmi jog funkciója 
gazdasági szempontból merőben új, már nem a meg
szerzett vagyon biztosítása és a stabilitás, hanem a 
dinamika, a vagyon gyarapítása, a -  kapitalista szel
lemű -  felhalmozás a cél; e célhoz a jogi eszköz a tí
pusában és tartalmában szabad, rugalmas, a tulaj
donjogtól elváló szerződés. Végül pedig -  egészen a 
nemzeti partikularizmust elhozó, a 17-18. században 
kezdődő, témánkon már kívül eső kodifikációkig -  
egyetemes jog, hiszen a lex mercatoria politikai tö-


