lopédiája] (Beograd. 1997, 455-456. p.); továbbá Sarkié, S.:
Rechtsgeschichte in Serbien und Jugoslawien (Zeitschrift für
Neuere Rechtsgeschichte, Nr. 1/2., 2007, 119. p.)
2 Krstic, N.: Razmatranja o starim srpskim pravima II. 0 driavnom
stroju; I. 0 vladaocu [Elmélkedések a régi szerb jogokról. II. Az
államrendről; 1. Az uralkodóról], Glasnik Srbske slovesnosii. VII,
1855, 22-85. p.
3 A művet Jireéek németül irta Geschichte dér Serben címmel. Az
első könyv 1911-ben jelent meg Gothában és a maricai csatáig
(1371) történt eseményeket öleli fel. A második könyvet, amely
az 1537-ig terjedő időszakra vonatkozik, nem sikerült befejeznie.
A Szerbek története mellett, azzal párhuzamosan, Staat und
Gesellschafl int mittelalterlichen Serbien című müvén is dolgozott,
de - betegsége és korai halála miatt - ennek a munkának sem
sikerült a végére jutnia. Mindkét művet, Jireéek kézirata és levél
tári átiratok alapján, Vatroslav Jagic és Jovan Radonic fejezte be.
A szerbek történetéi, valamint Az állam és a társadalom a közép
kori Szerbiában című müvet Jovan Radonic fordította szerbre, és
jelentette meg Istorija Srba címen, két kötetben. A második
kiadást (Beograd, 1952) Radonic űjabb bibliográfiai adatokkal
bővítette; a fénynyomással készült kiadványhoz kiegészítő iroda
lomjegyzéket pedig Rade Mihaljéic készített.
4 Jirecek. K.: Istorija Srba. Vol. II. (Beograd, 1978,10-11. p.)
5Az orosz apától és lengyel anyától származó Teodor Taranovski
(1875-1936) a varsói Orosz Egyetemen szerzett jogi diplomát.
Egyetemi oktatói pályafutását Jaroszlávlye (Oroszország) és Yuryev
(Tartu, ma Észtország területén) városokban kezdte. 1920-tól
egészen haláláig a szláv jogok történetét oktatta a belgrádi
Jogtudományi Karon, Taranovski a szerzője a mindeddig legjobb
középkori szerb jogtörténetnek, amely Istorija srpskog prava u
Nemanjickoj drzavi címmel jelent meg. Taranovskiról lásd: Mihaljéic,
R.: Taranovski Teodor, in: Enciklopedija srpske istoriografije, 669-670.
p. Vö.: Sarkié, S.: Rechtsgeschichte in Serbien, 121-122. o.
6 Taranovski, T,: Istorija srpskog prava u Nemanjickoj drzavi, I deo
Istorija drzavnog prava [A szerb jog története a Nemanjic-államban, I. rész: Az államjog története] (Beograd, 1931, 163. p.),
Klasici jugoslovenskogprava, knjiga 12 (Beograd, 1996, 223. p.)
7 Kadlec, K.: Introduction á l'étude comparative de Thistoire du droit
public des peuples Slaves (Paris, 1933, 96. p.)
8 Bozic, I.: O polozaju Zete u Nemanjickoj drzavi [Zeta helyzetéről a
Nemanjic-államban] (Istoriski glasnik, 1-2., 1950,97-122. p.; Dinic,
M.: Odnosi izmedu kralja Milutina i Dragutina [A Milutin és Dragutin
királyok közötti viszonyok] (Zbornik radova Vizantoloskog instituta,
3, 1955, 49-82. p.); Ivkovié, M.: Ustanova „mladog kralja" u srednjovekovnoj Srbiji [Az „ifjabb király" intézménye a középkori
Szerbiában] (Istorijski glasnik, 3-4,1975,59-79. p.)

li. világháború előtti polgári történetírás több
nyire főnemesek, nemesek végrendeleteinek
szövegét publikálta. A közrendűek végrendele
tei iránt hazánkban csak az elmúlt néhány évtizedben
nőtt meg az érdeklődés. A végrendeletekkel foglalkozó,
egyre gyarapodó feldolgozások azt bizonyítják, hogy ez
a forrástípus alkalmas a sokoldalú feldolgozásra.
A Vác Város Levéltárában őrzött Püspök-Vác
Mezőváros Tanácsának iratai1 között található, az
1706-1790 közötti évekből származó mintegy 650 vilá
gi végrendelkező utolsó akaratát tanulmányoztam.
Néhány testáló módosított végakaratán, illetve fíókvégrendelet formájában vagy az időközben bekövetkezett
változásoknak köszönhetően teljesen új végrendeletet írt.
Az anyagot néhány végrendelet mellé csatolt ingósági
leltár, nyugta, fellebbezés, házassági szerződés teszi
gazdagabbá.

A

9 Theiner, A.: Mon. Hung . I, 295-203. p.; Emler, Regesta dipl.
Bohém, el Morav. 2, No. 753, 302. p.
10 Uros, az első szerb király, Stefan Prvovenéani (1196-1228) har
madik fia és a szerb uralkodóház megalapítója, Stefan Nemanja
(1168-1196) unokája volt. A trónra két idősebb bátyja, Stefan
Radoslav (1228-1234) és Stefan Vladislav (1234-1243) rövid
ideig tartó uralkodása után került.
11 Részletesebb adatok erről az eseményről: Jireéek, K.: Istorija
Srba [A szerbek történelme]. Vol. I. (Beograd, 1952, 183. p.);
Cirkovic, S.: Srpske i pomorske zemlje kralja Urosa I. [I. Uros ki
rály szerb és tengeri birodalma] és Istorija srpskog naroda [A
szerb nép történelme]. Vol. I. (Beograd, 1981, 352. p.); Rókái,
P.-Dere, Z.-Pal, T.-Kásás, A.: Istorija Madara [A magyarok
történelme] (Beograd, 2002, 85. p.)
12 D. Daniéié kiadása: Zivoti kraljeva i arhiepiskopa srpskih (Zagreb,
1866, 13-14. és 17. p.). Danilo érsek ezen adata nem egészen
megbízható. Igaz, hogy Dragutin a magyarok segítségével fosz
totta meg apját a tróntól, de ez 1276-ban következett be, amikor
Magyarországon már nem Dragutin 1272-ben meghalt apósa,
volt hatalmon.
■
13 Ivkovic, M.: i. m., 61. p.
14Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet (Budapest, 1917,
103. p.); Hóman, Bálint: Geschichte des Ungarischen Mittelalters.
Vol. II. (Berlin, 1943,177. p.)
15 Daniéié, D.: i. m., 18. p.
16 Cirkovié, S.: i. m„ 356. p.
17 Kezére játszott az a feudális anarchia is, amely V. István halála
(1272) után Magyarországot uralta.
18 Azok számára, akik nem eléggé jártasak a szerb történelem
eseményeiben, rövid magyarázatként álljon itt a következő:
Dragutin utódai nem folytatták Szerbia kormányzását. Dragutin
1282-ben egy vadászaton leesett lováról, és súlyosan megsértette
a lábát. Ugyanebben az évben a Dezsevóban (a mai Szerbia déli
részén elterülő térség) megtartott szaboron a főurak nyomására
kénytelen volt átengedni a trónt öccsének, Milutinnak. A megál
lapodás szerint Milutin halálát követően Szerbia kormányzását
Dragutin fiának, Vladislavnak kellett volna megörökölnie. Maga
Dragutin 1316-ban bekövetkezett haláláig Szerbia északi részén
magyar vazallusként uralkodott. Milutin 1321. évi halála után
azonban a trónt Milutin fia, Stefan Deéanski foglalta el, és egye
nesági leszármazottai egész 1371-ig uralkodtak Szerbiában.
Bővebben erről lásd: Maksimovié, Lj.: Poéeci osvajacke politike
[A hódító politika kezdetei] és Cirkovié, S.: Unutrasnje borbe
pocetkom XIV véka [Belső harcok a 14. század elején], in: Istorija
srpskog naroda [A szerb nép történelme]. Vol. I. (Beograd, 1981,
437-448 és 449-461. p.).

MŰHELY
Katona Andrásné Kovács Emőke

A 18. századi
váci végrendeletekről
A testamentumok gazdag történeti forrásanyagot
szolgáltatnak. A végrendelkezők a halálra készülve
tárgyilagos, valós számadást tettek. Nemcsak az adott
korszak anyagi, szellemi kultúrája, hanem a m inden
napi élet jellem zői is elénk tárulnak e források feldol
gozása során. Kiderülnek a vagyonszerzés módjai, a __
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lányok kiházasítási költségei, a vidéki kapcsolatok. A
magyar nyelv használata szempontjából is értékes for
rások, továbbá tükrözik a korabeli írásbeli gyakorlatot
és az írni tudás szintjét. Ugyanakkor a testamentum a
legszemélyesebb források egyike is, hiszen az el
távozni készülő személy elérzékenyül, elbúcsúzik
családtagjaitól, szeretteitől.
A végrendelkezés elsősorban az örökössel nem ren
delkező jobbágy érdeke volt, ugyanis az így szerzett
vagyon felét szabadon hagyományozhatta, másik fele
pedig a földesúrra szállt. Ennek ellenére m egál
lapítható, hogy elsősorban második, esetleg harmadik
házasságukban élők - férfiak és nők egyaránt - éltek e
jogukkal. Az adatok azt bizonyítják, hogy a végren
delkezők egyharmada testálásának időpontjában nem
az első házasságában élt. Nyilvánvaló, hogy a bonyolult
családi kapcsolatok miatt végrendelkeztek, a gyer
mekeiknek járó jussot akarták biztosítani az eltávozok,
s a vagyoni helyzet tisztázása megkönnyítette az osz
tozkodást. Az előrelátó szülők azzal akarták elkerülni a
több házasságból szárm azó mostoha, illetve fél
testvérek közötti későbbi veszekedéseket, hogy
meghatározták a javak eredetét, illetve megállapították
a megszerzésében való közreműködést. „A szerzett bir
tok a következő nemzedékben ősivé vált, ha az első
szerző a végrendelkezés jogát nem gyakorolta, és a
törvényes útján szállt az utódokra."2 Ugyanis, ha felté
tel nélkül örökölte a leszármazó a szerzett javakat,
akkor ő is szabadon rendelkezhetett azokkal. Ez is végrendelkezésre ösztönözhette az eltávozókat.
A végrendelkezés, azaz a javakról halál esetére tett
egyoldalú intézkedés3joga nemcsak a nemeseket, hanem
a jobbágyokat is megillette azokról a tárgyakról, ame
lyek a tulajdonukban voltak, s amelyekről rendelkezési
képességgel bírtak. A mezővárosi végrendelkezési jog
eltért a nemesi jog elveitől. Országosan egységes városi
szokásjogról sem beszélhetünk, s a várostípusok között
is eltérések voltak. Werbőczy Hármaskönyvé nek
második része a 29. és 30. cím alatt foglalkozik a parasz
tok, vagyis a jobbágyok örökösödési rendjével és
végrendelkezési jogával, illetve a testamentum nélkül
elhunyt személy vagyonának sorsával. A mezővárosok
esetében a végrendelkezés további feltételei a helyi
jogszokáson alapultak, a végrendelkezést a földesúr által
kiadott statútumok szabályozták.
***
Vác lakosai a mindenkori püspök-földesúr jobbágyai
voltak, így rájuk is az előbb említett végrendelkezési
jog vonatkozott. A 18. századi váci végrendeleteket
vizsgálva megállapítható, hogy az ország más váro
saiban keletkezett végrendeletek szerkezetével bevezetés, tárgyalás, záradékolás - hasonlóságot mutat
nak. Ez a tagozódás, a megvizsgált végrendeletek
szerkezete viszonylag egységes, amiben nagy szerepe
lehetett a testamentumtételnél jelenlévő jegyzőnek. A
végrendelet elkészítésében, formalitásában külön sajá
tosságok Vácon sem találhatók, szerkezeti és tartalmi
felépítésben egyaránt követték a törvényes előírásokat.

A váci végrendeletek 85%-a magyar nyelven készült, a
dokum entum hoz kapcsolódó latin kifejezések a
bevezető és záradékrészekben lelhetők föl. A legtöbb
testamentum úgy kezdődik, mint egy imádság; ezzel is
az alkalom ünnepélyességét hangsúlyozták. A
bevezetésben a végrendelkező megindokolta elhatá
rozását, s utalt elmeállapotára és rendelkezési képes
ségére. A néhány soros bevezető után, a tárgyalási
részben fény derült a vagyontárgyak eredetére, meg
tudjuk, hogy a végrendelkezőnek voltak-e adósságai,
illetve volt-e kinnlevősége, esetleg készpénze. A váci
végrendeleteknél sorrendiség az előbb felsoroltak
esetében nem állapítható meg; hol a javak felsorolásá
val, hol az adósságok, kinnlevőségek felsorolásával
kezdődik a tárgyalási rész. A vagyontárgyak elren
dezése, az örökösök megnevezése ennek a résznek a
legfontosabb elem e. A vagyontárgyak feletti ren
delkezés szabadságát meghatározta, hogy milyen úton
került a végrendelkezőhöz. A jobbágy vagyon öröklését
befolyásolta ősi vagy szerzett volta. A záradékolásban
a végrendelkező és tanúk aláírása helyett gyakran azok
kézvonása szerepelt, mert nagy részük nem tudott írni.
A magyar végrendelkezési jog szerint az örökös-ki
jelölés nem volt kötelező. Az 1715. évi törvény 27. cik
kelyének 4.§-a a testálóra bízta, hogy végrendeletében
jelöl-e ki általános örököst, vagy nem. Saját vagyontár
gyait a testáló kétféleképpen oszthatta fel: örököst jelöl
hetett ki, illetve hagyományokat tehetett személyeknek
vagy testületeknek. A 18. századi váci végrendeletek
döntő többsége tartalmaz örökösnevezést, ugyanakkor
a vagyon egy részét hagyományként osztja szét. A
törvény szerint az örökség az eltávozó saját gyermekeit
illeti, ezt nevezzük leszálló örökségnek.
Az örökség lehetett felszálló, amikor is az ősi javak
visszakerültek az eltávozó szüleihez, s a szerzett java
kat a szülők egyenlő arányban örökölték. Az ágról ágra
szálló örökségnél az oldalági rokonok léptek az örö
kösök sorába, de csak az'ősi vagyon tekintetében. Az
1848 előtti törvényes öröklés rendje jól áttekinthető a
Tárkány Szűcs Ernő által közzé tett táblázat alapján,
amely szerint a törvényes sorrend a következő volt:
leszármazók - felmenők - oldalág - hitvestárs.4
A végrendeletekben a különféle vagyontárgyak
örökítésével kapcsolatban bizonyos törvényszerűségek
figyelhetők meg: a jószágot, gazdasági felszerelést
leginkább a fiúk, a házat leggyakrabban a legkisebb fiú
kapta, az özvegy a házban maradhatott haláláig, vagy
amíg férjhez nem ment; az ágyneműt, ruhaneműt rend
szerint a lányok örökölték. A szőlő általában a gyer
mekre szállt, s a házastárs újabb házasságkötéséig része
sült annak hasznából. A jobbágy felesége a törvény
szerint közkereső vojt, minden szerzemény, amit a
házasság alatt közösen szereztek, közszerzeménynek
számított.'’ A házastárs ősi javai nem illették meg a
megözvegyült felet. A lányok kiházasítási költségeit
mindig pontosan feljegyezték, hogy be tudják számítani
az örökségükbe. A lányokat a hajadoni jog értelmében a
szülő halála után is megillette a megfelelő nevelés és a
kiházasítás.

történeti szemle

A törvényes öröklési renden a végrendelkezés útján
lehetett változtatni. A végrendelkezők mindig megma
gyarázták, ha változtattak az arányokon; előnyben
részesítették azt a családtagot, aki részt vett a gazdaság
munkájában, hozzájárult annak gyarapodásához, illetve
kitartott az örökhagyó mellett.
Az utóörökös-rendelés lehetőségével a végrendelke
zőnek feltételek meghagyásával módjában állt még ha
lála után is változtatni az öröklés rendjén.
A 18. századi váci végrendeletek tele vannak kegyes
hagyományokkal, amikor is az örökségből valamiért
többet hagytak rokonnak vagy idegennek. A hagyo
mány, legatum tulajdonképpen halál esetére szóló aján
dékozás, és az örökös kötelessége volt annak kiadása,
önhatalmúlag senki nem vehette birtokba. A hagyo
mány elnyerésének feltétele volt, hogy legyen annyi
hagyaték, amelyből azt kiadják.6 Általános szokás volt,
hogy a földesúmak is, aki városunkban a püspök volt,
legáljanak a végrendelet érvényesítése érdekében. A
hagyományozottak között rendszeresen ott voltak a
város templomai. Jellemző, hogy az eltávozok több
templomra is gondoltak, a ferences, domonkos, piarista
templomok és az épülő új székesegyház is a hagyo
mányozottak között volt. Ha a végrendelkező erő
sebben kötődött valamely templomhoz, akkor ez az
összeg nagyságában volt érzékelhető. A testamentu
mokban megfigyelhető a törekvés, hogy a szegények
nek. koldusoknak, árváknak is juttassanak valamit. Ha
gyományozással a család, illetve az eltávozó lelki nyu
galmát, tekintélyét kívánták biztosítani.
A végrendelkező nemcsak anyagi javainak későbbi
elhelyezéséről döntött, hanem legalább annyira fontos
volt lelkének és testének halála utáni sorsa is. A
korszak vallásos világképét tükrözi, hogy szinte mind
egyik végrendeletben találunk a temetéssel kapcsolatos
rendelést. A 18. században keletkezett végrendeletek
ből megállapítható, hogy a városban nem volt ritka a
polgári lakosok kriptába való temetése. Nyilvánvaló,
hogy a lakosok nagyobb része a templom „hagyo
mányos” temetőjébe, azaz a földbe temetkezett. A krip
tába való temetkezés a szerzetesrendek letelepítésével
és a templomépítéssel terjedt el szélesebb körben.
Kriptába egyrészt azok kerültek, akik szorosabb kap
csolatban álltak a templommal, másrészt természetesen
az egyházi személyek.
A végrendelkezéssel kapcsolatban felmerül a gyám 
ság kérdése is, hiszen a kiskorúak helyzete tisztázásra
várt a szülő halála után. A halálra készülő szülő köte
lességének érezte, hogy gyermeke későbbi m egélhe
tését biztosítsa, s ha tehették, megbízható gyámot jelöl
tek ki haláluk estére. A püspök-földesúr is az uralkodó
rendeletéivel összhangban szabályozta a közgyám fela
datkörét.
A testamentumok a lakosság használatában lévő va
gyontárgyak gazdag képét tárják elénk. A végrendel
kező csak olyan javakról intézkedhetett, amelyek saját
tulajdonaik voltak, így a személyi tulajdon mellett csak
az úrbéres állományon kívüli javak kerültek a végren
deletekbe.

Az anyagi javakról tett intézkedéseket két nagy cso
portba oszthatjuk: ingatlan és ingó vagyonra. A végren
deletek ingatlanról való rendelkezései között a szőlő for
dult elő a leggyakrabban, a testálok több mint 70%-a
rendelkezett szőlővel, amelynek kiemelkedő volt a
jelentősége, hiszen ennek birtoklásával tudták a váciak
a jövedelmüket növelni, kiegészíteni, és előteremteni a
megélhetéshez szükséges anyagi javakat. Az ingatlanok
másik nagy csoportját a lakóházak képezték. A testálok
mintegy 60%-a tett említést házról, de valószínűleg
többen is rendelkeztek ilyen ingatlannal.
Az ingóság tekintetében meg kell különböztetni a
szerzett és örökölt javakat. Hogy kinek melyik tárgy
volt fontos, az a végrendelkező vagyoni helyzetétől is
függött. A forrás hiányossága, hogy a végrendelkezők
nem említettek meg mindent, nem a teljes tárgyi anya
got foglalták írásba. A testamentumokban megemlített
ingóságok között elsősorban élelmet, termést, állatot,
mezőgazdasági eszközöket, bútort, ruhát, ágyneműt
találunk.
A végrendelkezők nemek szerinti megoszlását te
kintve az 1706-1790 közötti időszak feldolgozott
végrendeletének 59,6%-át férfi, 40,4%át nő készítette.
Más városok férfi-nő arányával összehasonlítva nagy
eltérés nem tapasztalható.
A végrendelet, mint forrás alkalmas a családi viszo
nyok megismerésére is. A gyermekekről, ha voltak,
minden testáló említést tett. A végrendelkezők 71%ának volt gyermeke, vagy legalább nevelt gyermeket.
Mai szemmel szinte hátborzongató, milyen természete
sen vették a csecsemők és kiskorúak halálát. Nem volt
szokás a gyerekeknek a szüleik nevét adni. Erős volt a
házastársak egymáshoz való kötődése, de természetes
nek vették, ha az özvegy a későbbiekben újból házassá
got köt. így megszokottá vált a mostohaszülő-gyermek,
a mostohatestvérek, illetve a közös gyermek és a fél
testvér közötti kapcsolat.
Vác kedvező földrajzi fekvésének és vásártartási
kiváltságainak köszönhetően az iparűzők száma vi
szonylag magas volt a városban. A megvizsgált végren
deletek mintegy 11%-a kézművestől származik, akik 21
szakmát képviseltek. A kereskedelmet a városban a 18.
század elején letelepedő görögök intézték. Az áruforga
lom fejlődésével együtt járt a pénz, mint fizetőeszköz
térhódítása. A pénzforgalomnak köszönhetően elsza
porodtak a pénzfajták, s ezt a végrendeletek is tükrözik.
Összességében megállapítható, hogy általános dolog
volt a tartozás. Nagyobb összeg kölcsönzésekor írást
készítettek, s kamatot fizettek. Nemcsak „magánszemé
lyek” kölcsönöztek egymásnak pénzt, hanem az árvák
kasszájából, a kóroda alaptőkéjéből, a szemináriumtól
is lehetett pénzt felvenni. Megfigyelhető az a törekvés,
hogy az adósságokat, kinnlevőségeket nyilvántartották,
s haláluk előtt igyekeztek ezt rendezni, hiszen, ha nem
volt nyoma, nehézzé vált a követelések érvényesítése.
A testamentumok megőrzéséről a városi tanács gon
doskodott. A testálások azt bizonyítják, hogy Vácon, a
18. században átgondoltan, megfontoltan, s a törvényt,
illetve a szokásjogot ismerve végrendelkeztek.
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Jegyzetek----------------------------------------------1Vác Város Levéltára. V. 1-i, Püspökvác Mezőváros Tanácsának iratai,
végrendeletek. Számozatlan végrendeletek 1716-1790. Sorszámozott
végrendeletek 1711-1790.
2 Csizmadia Andor-Kovács Kálmán-Asztalos László: Magyar állam-és
jogtörténet (Budapest. 1975. 228. p.)

László Zsuzsanna

De politia campestri A mezei rendőrség
intézményéről
19. század első felében, a magyar reformkor
kezdetén (1830-1831) a humanisztikus, ter
mészetjogi gyökerű felvilágosodás és a francia
forradalom Európa-szerte új korszak kezdetét jelentő
változások sorát hozta magával. Magyarországon az
1830. évi rendi országgyűlés még „a kormány és a ren
dek közötti egyetértéssel kezdődött, folytatódott és
végződött” ,1 mivel az országgyűlés célja akkoriban az
volt, hogy a birodalom stabilitását és a legitimitás
elveinek megtartását sugározza Európa felé.2 Az
országgyűlés ülésem ez idő tájt már feltűntek a későbbi
évek és a reformországgyűlések (az 1832-1836. és az
1839-1840. évi országgyűlés) liberális tagjai, politiku
sai3 is, akik az új eszmék, irányvonalak és a magyar
polgári reformmozgalom elkötelezett hívei voltak. „A
magyar liberális mozgalom társadalmi bázisa nem
annyira gyenge, mint inkább rendkívül heterogén
volt”;4 fő magját a jómódú középbirtokosok, néhány
nagybirtokos arisztokrata család és a középnemesi
réteg alkotta,5 célkitűzéseik között szerepelt a jobbágy
ság megnyerése (részükre polgári jogok követelésével)
és a feudalizmus teljes felszámolása.
A reformországgyűlések napirendjét a polgári áta
lakulás égisze alatt elsősorban a szabadság és tulajdon
kettős jelszava határozta meg. A napirendi pontok érin
tették a társadalmi, gazdasági, valamint politikai élet
valamennyi fontos szegmensét, legégetőbb probléma
ként a jobbágyság helyzetének rendezését. A rendi jog
bizonytalanság korában a büntető hatalom (földesurak,
szolgabírák, falusi bírák) eljárását törvény nem korlá
tozta, hiányzott az egységes büntetőkódex, s a büntetőeljárásban különbséget tettek nemesek és nem nemesek
között. Szükség volt tehát a törvény előtti egyenlőség
kimondására és biztosítására.6 Továbbá az sem volt
adekvátan meghatározva, hogy mely cselekmények
tekintendők bűncselekménynek, és melyek tartoznak a
magánjogi szabályozás körébe. Nem ritkán előfordult,
hogy egy-egy csekélyebb ügyben is súlyos büntetést,
— illetve testi fenyítést (legtöbbször botozást) szabott ki
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3 Frank Ignácz: A közigazság lörvénye Magyarhonban (Buda. 1845.432. p.)
J Tárkány Szűcs Ernő: Magyarjogi népszokások (Budapest. 1981.722-724. p.)
5 Frank Ignác: i. m.. 524. p.
6 Kállay István : Úriszéki bíráskodás a XVIII-XIX. században (Budapest.
1985,437. p.)

az ítélkező bíró: „ ...a bírák nincsenek sem törvénnyel,
sem utasítással megkötve a büntetésnemek megvá
lasztásában, mivel tetszik, azzal sújthatnak, [...] miként
tetszik, úgy sújthatnak” - írta Szemere Bertalan.7

A törvény születése
kodifikációs munkálatok során nagyszámú magán
jogi tervezet készült, de az egységes büntetőkódex
megalkotása is mind sürgetőbbé vált. Létrejöttek emel
lett olyan „heterogén” javaslatok is, amelyek - mintegy
átmenetet képezve a jogágak között - mind magánjogi,
mind büntetőjogi jellegű szabályozásokat tartalmaztak,
s így a két jogág határán mozogtak. Büntetőjogi szem
pontból nézve elmondható, hogy az 1830—1840-es
években még nem alakult ki teljes elvi szilárdsággal
sem a bűncselekmények súly szerinti klasszikus hármas
felosztása (trichotom rendszer: bűntett - vétség - ki
hágás), sem pedig a súlyosabb cselekmények elha
tárolása az enyhébb fokú jogsértésektől (dichotomia).
A korabeli, m agánjogot szabályozó törvényekben
esetenként mégis találkozhatunk olyan rendelke
zésekkel, amelyek a jogsértések tárgyaiból indultak ki nem feltétlenül azok közigazgatási, illetve „büntetőjogias” jellegéből - , s elkülöníthetőkké váltak a tisztán
magánjogi jogszabályoktól.
A fogalmi letisztázottság hiányának idejében
született a m ezei rendőrségről szóló törvénycikk
(1840:9. te.), amely jó példája a magánjogi és a kihágási-szabálysértési jogi rendelkezések ötvözésének,
keveredésének. A mezei rendőrség (politia campestri)
létrehozását úgy indokolta Deák Ferenc 1840. július 7ei követjelentésében, hogy szavai egyúttal a törvény
cikk „Általános indokolásának” is tekinthetők: „Ezen
törvény még csak első létrehozása egy uj eszmének,
mely bizonyosan sok jónak, hasznosnak magvát hordja
már kebelében. Ha népünk lassankint ez által megszok
ja a rendet, s megtanulja tisztelni másnak tulajdonát, ha
elhagyja másra nézve káros, magára nézve pedig ritkán
hasznos pajkosságait, idővel még ebből a helysé
geknek, s azok elöljáróságának czélszerü elrendezése
jöhet létre; de mindezek csak a törvény szigorú s pon
tos teljesítésével remélhetők. Hanyagság a végrehajtás
ban jelenre s jövőre semmivé teheti annak jó té
konyságát, s ez akkor nem a törvény hibája leend”.8
(Megjegyzem, hogy egy korábbi javaslatban is talál
ható már törekvés mezei őrség létrehozására, mégpedig
az első magyar nyelvű, erdélyi büntető és fenyítő
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