
történeti nemit

gyenek. míg a tárgyalási rész szakmailag megalapozott 
és a körülményekhez viszonyítva reális képet fessen a 
gondokkal kellően megterhelt országgyűlési tárgyalá
sokról.

Ezt a hivatalos zá
róünnepséget a helyi 
református templom
ban rendezték meg.
Az ökumenikus is
tentiszteleten a házi
gazda Csomós Jó
zsef református püs
pök hirdetett igét. de 
dr. Keresztes Szilárd 
görög katolikus me
gyéspüspök, Mándi 
Zoltán római katoli
kus érseki helynök és 
dr. Fabinyi Tamás 
evangélikus püspök 
is tartott egy-egy rö- 
videbb beszédet, il
letve megáldotta a jelenlévőket. Az egyházias részt a vilá
gi szónoklatok követték. Dr. Szili Katalin országgyűlési 
elnök asszony beszédét dr. Odor Ferenc megyei közgyűlé
si elnöké követte, ezután a jogtörténészi előadás követke
zett. végül a község által kiírt országos szónokverseny 
győztese, Balázsfalvi Balázs tatai református diáknak Rá
kóczi intelmei az ezredforduló magyarjaihoz című szónok
latának előadására került sor.

Az ünnepséget délután falunap követte, amelyet 
este tűzijáték zárt, de fontos megemlíteni az Észak- 
magyarországi Várak Egyesületének ezen a napon

tartott, kihelyezett 
ülését is.

Zárógondolatként 
elismétlem, amely 
már a szövegből is 
kiolvasható: mindig 
felemelő érzés, ha 
egy közösség őrzi 
hagyományait.

Az ilyen jellegű 
rendezvényeken , 
eseményeken való 
részvétel építi a je
lenlévők lelkét és 
szellemét, de a szak
mai jellegű részvé
telt nem tartom sze
rencsésnek, hiszen 
az ünneplést erőtel

jesen el kell választani -  s az emberek mindig is elvá
lasztották -  a hétköznapoktól. Egy szakmailag megala
pozott és igényes jogtörténészi előadás pedig a hétköz
napi szakmaisághoz és nem az ünnepek emelkedett, 
csak a szépet és a jót meglátni akaró szellemiségéhez 
illeszkedik.

Völgyesi Levente

Orlai Pelricli Soma: /t;  ónodi országgyűlés

A katonai 
büntető kodifikáció 

tricentenáriuma

T u do m ányos em lékü lés  
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„De hogy rendesebben a dolgok folyjanak: 
lm. illy Edietumok ott publicáltatnak. 

Minden zászlók alatt megtrombitciltatnak. 
S a commendó által megolvastattnak"1

A  magyar katonai büntetőjogi gondolkodás az el
telt évszázadok alatt számos változást ért meg. 
Az erdélyi fejedelmek idején megszületett kato

nai büntetőjogszabályok egyszerre jelentették az addia
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jobbára csak egyedi szabályok laza halmazának tekint
hető jogi normarendszer egységes szerkezetben történő 
összefoglalását, valamint a modern jogalkotás kezdetét. 
E kor legjelentősebb alkotásai kétségkívül II. Rákóczi 
Ferenc fejedelmi uralkodása alatt keletkeztek. Mint 
minden hadúrnak. Rákóczinak is az volt a célja, hogy 
hadserege erejét a fegyelem megszilárdításával fokoz
za. E célból 1703-1707 között több, a hadsereg szerve
zésével kapcsolatos szabályzat, ún. regulamentum. il
letve a helyes viselkedést szabályozó norma. ún. edic- 
tum került kiadásra. E két jogszabályi formula határoz
ta meg az 1707. évi ónodi országgyűlésen elfogadott 
hadi törvényeket is, amelyek keretében egyszerre alkot
ták meg és hirdették ki a szövetkezett országok rendjei 
által elfogadott általános katonai szabályzatot 
(Regulamentum Universale) és a Hadi Regulák. Artiku- 
lusok. Edietumok és Törvények Kalay Pál főhadi-bíró 
szerkesztette kiadásáról szóló katonai szabálygyűjte
ményt (Edictum Militare).

A fenti jogszabályok immár három évszázadra visz- 
szatekintő jogtörténeti jelentőségét és annak a katonai 
jogviszonyok jelenkori szabályozására gyakorolt, nem 
elhanyagolható hatását jól jellemzi, hogy a Pécsi Tudo
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Kara a Kapos
vári Katonai Ügyészséggel közösen e kerek évforduló



alkalmából Pécsen, 2007. május 18-án tudományos em
lékülést rendezett. A Honvédelmi Minisztérium Had
történeti Intézete és Múzeuma által erre az alkalomra 
összeállított és rendelkezésre bocsátott emlékkiállítás
sal egybekötött tudományos tanácskozás vendéglátója, 
a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszéke 
több szempontból is fontosnak érezte, hogy az emlék
ülésnek helyt adjon. Egyfelől -  ahogy arra dr. Szalayné 
dr. Sándor Erzsébet, a pécsi jogi kar dékánja köszöntő
jében külön kitért -  a Tanszék országos összevetésben 
is kiemelt figyelmet fordít a katonai büntetőjog (külö
nösen a katonai büntető eljárásjog) oktatására, másfelől 
külső óraadói között köszöntheti a rendezvény fővéd
nökét. a katonai büntetőjog nemzetközi művelése terén 
-  a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság elnöke
ként -  is kiemelkedő érdemeket szerzett dr. Kovács Ta
más legfőbb ügyészt.

„Ha tiszta vizet iszol, gondolj a forrásra!” -  figyel
meztetett köszöntőjében egy mély értelmű vietnami 
mondás szavaira a legfőbb ügyész, aki bevezető előadá
sában a magyar katonai büntető-igazságszolgáltatás 
történeti fejlődését tekintette át. Szavai a katonai bünte
tőjog területén olyan tiszteletre méltó egyéniségeket 
idéztek meg, mint -  a fent már említett, a háromszáz 
éves jogszabályok előkészítésében elévülhetetlen érde
meket szerzett -  dr. Kalay Pál, vagy a magyar katonai 
büntető igazságszolgáltatás ezer éves történetét még a 
20. század harmadik évtizedében a teljesség igényével 
összefoglaló dr. Cziáky Ferenc.

A nap második előadásában dr. Czigány István alez
redes, a HM Hadtörténeti Intézet igazgatóhelyettese 
széleskörű áttekintést nyújtott a kuruc hadsereg szerve
zetéről. fegyvernemi és fegyverzeti viszonyairól. Mivel 
a 18. században az ország fegyveres ereje, a határvéde
lem feladataiból fakadóan, kizárólag könnyűlovas és 
könnyűgyalogos alakulatokból állt, ezért II. Rákóczi 
Ferencnek és a mögötte felsorakozó tisztikarnak kellett 
magyarokból és idegenekből, elsősorban németekből és 
franciákból ütőképes hadsereget szervezni. Ez oly mér
tékben sikerült, hogy a nyolc esztendős háborút 1711 
tavaszán lezáró kompromisszumos békét követően a 
portyázó harci tapasztalattal rendelkező magyar huszá
rokat tárt karokkal fogadták Európa különböző harcte
rületein.

Az ónodi országgyűlésen elfogadott katonai sza
bályzatok jogtörténeti jelentőségét tárta a hallgatóság 
elé dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, az 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudo
mányi Karának dékánja. Előadásában ismertette a 
Regulamentum Universale és az Edictum Militare fon
tosabb ismérveit, valamint az 1707. évi conventus 
összehívásának körülményeit. A 18. században elkez
dődött büntetőjogi kodifikációs munkák közül a sza

badságharcban -  a hadsereg jelentőségének növekedé
se miatt és a fegyelme megszilárdítására irányuló elvá
rásoknak megfelelően -  csupán a katonai büntetőjog 
kodifikációja vezetett eredményre. Az elfogadott sza
bályzatok felépítése megfelel egy rendszeres büntető 
kódex szerkezetének, ugyanakkor nem egy egyszerű 
katonai büntető törvénykönyvről van szó, hanem -  jel
legét tekintve -  egy részletes büntetőjogi szabályozást 
is magában foglaló általános katonai szabályzatról, 
amelynek célja elsősorban az volt. hogy bűnmegelőző, 
nevelő hatást váltson ki, és csak másodsorban az, hogy 
elrettentsen.

A katonai igazságszolgáltatás hatályos és egykori jel
lemzőit mutatta be összehasonlító, programzáró előadá
sában dr. Tremmel Flórián egyetemi tanár, a házigazda 
tanszék egykori vezetője. Tremmel professzor az ónodi 
hadi törvények kapcsán megjegyezte, hogy az edictum 
nemcsak a katonai büntetőjog, hanem az általános bün
tetőjog terén is jelentős mérföldkőnek számít, mivel eh
hez hasonló, egységes szerkezetbe foglalt büntető kódex 
az általános büntető kodifikáció során sem született. 
Tremmel Flórián a katonai büntetőeljárással kapcsolat
ban megállapította továbbá, hogy azt az általánostól el
térő, két különös alapelv, éspedig a fegyelemerősítés, 
valamint a gyorsaság követelménye hatja át. E két -  tör
vényben meg nem határozott, ún. puha elvnek tekinthe
tő -  alapelvnek egyszerre kell az eljárásban érvényesül
nie. annak érdekében, hogy a katonai büntető-igazság
szolgáltatás beteljesítse szakszerű funkcióit.

*  *  *

Bár a 1707. évi ónodi országgyűlésre a tricentenári- 
umi évben további rendezvényeken -  így mindenek 
előtt a Budapesten, 2007. június 6-10. között, harminc
két ország vezető katonai jogászainak részvételével im
már nyolcadik alkalommal megtartott nemzetközi kato
nai büntetőjogi konferencián -  is megemlékeztek, az év 
első ilyen emlékülésének legfontosabb konklúziója az, 
hogy napjaink katonai büntető jogalkotásának koncep
ciója még háromszáz év távlatából sem nélkülözheti 
azokat az elveket, amelyek már a kuruc időkben is 
megvoltak. Ennélfogva csak helyeselni lehet azokat a 
kodifikációs koncepciókat és törekvéseket, amelyek 
egy önálló katonai büntető törvénykönyv megalkotását 
sürgetik, mint ahogy erre példa született 1707. június 
21-én, Ónodon.

Bögöly Gyula -  Hautzinger Zoltán 1

1 Id ézv e  T o lv a y  F e re n c : M im  fo ly t  M agyarország  do lga  in A n n is  
p ro x im e  e lapsis 1703. 1704 e l  1705. azokritl írt rövid  rythm ica  
história  szakaszsza i c ím ű  v e r s e s  k ró n ik á já b ó l.
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