
idézem: a római jog intézményeinek fejlődéstörténetét tárgyalva 
használta többször ezt a megállapítást, miszerint „az eljárási jog 
az anyagi jog bölcsője".

10 Más kérdés, hogy ez alkalmasint nem hibája az IS43. évi 
munkálatnak sem. hiszen a dogmatikai fejlődés addigra már elju
tott odáig, hogy a kihágásokról szóló törvényi szabályozást önál
ló jogforrásban helyezte el -  így adva nyomatékot annak a 
ténynek, hogy a büntetendő emberi magatartásoknak két radiká
lisan különböző csoportja van. Az anyagi jogi részhez mindazon
által csatoltak ugyan egy ..Policiai kihágások" címet viselő anya
got. amely azonban dogmatikailag ..testidegennek'' tekinthető.

11 A tervezet datálása nem egyszerű feladat, mert egykorú auten
tikus dátumozás nem készült, mivelhogy az elkészült tervezet 
egy folyamat része volt. és szinte állandóan változtattak a 
szövegen. Az őstervezet, tehát az első kompakt szövegváltozat 
1829 folyamán elkészült, nyomtatásban is megjelent, de ezen 
még rengeteg változtatást eszközöltek. A jegyzőkönyvek 
szerint a nagyjából véglegesnek tekinthető változat is elkészült 
1829 végére, a Subdepittatio Jiirídicci az év utolsó napjaiban 
tárgyalta, elfogadására és kinyomtatására pedig 1830. január 
első napjaiban került sor. Az érdemi munkaváltozat és a 
„végleges" normaszöveg így 1829-ben elkészült, formai elfo
gadása azonban átcsúszott a következő évre. így összegezve: 
leginkább elfogadhatónak tekinthető a tervezet 1830. éviként 
való aposztrofálása.

12 Ezeket az értelmező szövegelemeket érdekes módon nem a 
vonatkozó cikkelyben, hanem a közvetlenül megelőző legvégén 
helyezték el -  talán valamilyen tipográfiai megfontolásból.

13 ..Qnemadmodum sitié legitimet ennfessinne. ant legaliprobatione 
nemo poena affici potest; ilei si tdlerutrmn honim eidluerii. poena

lege praeseripta locum obtinebii." ( I. Príma Art. VI. § I.) Már az 
ún. őstervezet megfogalmazói is erre az álláspontra helyezkedtek, 
s a véglegesnek szánt szöveg sem változtatott ezen érdemben.

14 A tervezet megfogalmazása szerint: „Delictorum politicorum 
iiomine veninnt onmes possibiles excessus el tremsgressiones 
légiim el piiblicarum ordineilioniim. crimineiliiatem non invol- 
venies." (Pars III. Art. I. §. 1.)

15 Lásd Bató Szilvia: Büntetőjogi szankciórendszer a reformkorban 
(Acta Jur. ct Pol. Szeged. 2002. Tóm. LXII. Fasc. 1.. 25. p.)

|S Az opereitnm szövegét Hajdú Lajos rendezte sajtó alá. aki alapos 
bevezetőt is írt hozzá: Javallat. Az első erelélyi magyar nyelvű 
büntető törvénykönyv-tervezet. 1839. (Budapest. 1992).

17 A munka nyelvi jellegzetessége, hogy a címet és a fontosabbnak 
gondolt szövegközi meghatározásokat, jogintézményeket, mint
egy a precizitás kedvéért, latinul is rögzíti a szerző. A törvényter
vezel egykorú „szaknyelvi'címe tehát: Universalis Sanctio seu 
Codex de Delictis eorinnque poenis.

lsAz ominózus hat szakasz a következő: I. A gonosz tettekről 
általánosan: 2. A gonosz tettek büntetéséről egy átaljában; 3. A 
halálos büntetés vagy rabság -  következményeiről; 4. A gonosz 
tettek büntetését terhelő vagy könyíttö környülállásokról; 5. A 
büntető törvények erejének elenyészéséről, az elégtételben 
vételre nézve (antiquatio): 6. A gonosz tettek cl-osztásáról.

IVA magyar biintetölörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről 
< 1878:5.tcz-l és teljes anyaggyfíjteménye. Szerkesztette: Löw 
Tóbiás (Budapest. 1880).

211 Uo„ 39. p.
21 Uo„ 40. p.
22 Uo„ 41. p.
23 Uo„ 169. p.

M áthé  G á b o r

Adalékok 
a büntetőjog-gyakorlat 
kérdéseihez a két nagy 

kodifikáció között

1. A 19. század két meghatározó hatású magyar bün
tetőjogi kodifikációja egyedülálló teljesítmény 
jogtörténetünkben. Az 1843/44. évi Deák-féle bün
tetőjogi javaslatokat a kor tekintélyes tudósa, C. A. 
Mittermaier európai jogalkotásnak minősítette, hangsú
lyozva. hogy: „semmilyen más törvényhozó mű nem 
viseli magán oly magas fokon ama törekvés jegyeit, 
hogy a kor haladásának, az igazságosság követelmé
nyeinek és az új büntetőjogi eszméknek megfelelő 
törvénykönyvet alkosson, mint éppen a magyar terve
zet." Országgyűlésünk azonban sajátos módon elzárkó
zott a korszellem befogadásától, és így három és fél 
évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy megszület
hessen a klasszikus jogdogmatika remeke, az 1878:5. 
te. és az 1879:40. te. A Btk. és a Kbtk. a büntető anya
gi jogi egységet reprezentálják. Az alkotóról. Csemegi 

—  Károlyról elnevezett Btk. normaszövegében és indoko- 
8

lásában egyaránt míves munka, azóta sem meghaladott 
egyéni teljesítmény. Ahogy a magyar büntetőjog
tudomány kimagasló képviselője. Király Tibor aka
démikus értékelő méltatásában írta: „Az Indokolást a 
magyar jogi irodalom elismeréssel tárgyalta, hangsú
lyozta annak tudományos értékét. Valóban, az Indo
kolás ismerteti a különféle elméleti álláspontokat, és 
választ tartalmaz mindazokra a kérdésekre, amelyeket a 
kor büntetőjog-tudománya napirenden tartott. Az 
álláspontok kifejtése rendszerint nem nélkülözi a jog- 
politikai indokok megvilágítását sem."1 A kódex hatása 
példátlan, hiszen évtizedekig, három jogász generáción 
keresztül determinálta a joggyakorlatot, irányt szabva a 
mai dogmatikának is.

2. Az 1848 előtti büntetőjog-tudomány és az 1867 
utáni biintetőkodifikáció közötti időszaknak ugyancsak 
kiemelkedő alkotása Pauler Tivadar Biintetőjogtan c. 
műve. amely 1864-ben jelent meg.2 Ez a rendszerező 
anyaggyűjtemény összekötő kapocs a Deák-féle javaslat 
és a Csemegi-kódex között. Pauler elévülhetetlen 
érdeme, hogy a bírói gyakorlat ismeretében -  a kor igé
nyeinek megfelelően -  elegyítette a reformkori javas
latot és az osztrák büntető törvénykönyvet. Pauler leg
főbb ítélőszéki bíróként jól ismerte a bírák képzett
ségének hiányosságait, s nemkülönben az 1848 előtti 
büntető-szokásokat. Ugyancsak tisztában volt az Or
szágbírói Értekezlet határozmányaival és az ezt követő 
judikaturával. A kiegyezés után létrejött felső bíróság -  
a magyar kir. Curia (Kúria) -  működésének kezdeteit, az 
ügyhátralékok feldolgozásának időszakát bíróként élte
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át. Az erdélyi pereket az osztrák szabályok szerint foly
tatták le. ám az ebben való jártasság az ítélőtáblától az 
ítélőszékhez kisegítőnek küldött fogalmazókra nem volt 
jellemző. A Curia ítélőszéki elnöki iratainak tanulsága 
szerint az instruktort feladatokkal megbízott Pauler 
referádái meggyőzően igazolják a fentieket.-'

3. A továbbiakban a három büntetőjogi jogalkotás 
„égető szükségességét" a büntetőgyakorlaton keresztül 
kívánjuk érzékeltetni, jelezve, hogy e helyütt csak sze
melvényszerű bemutatásra van módunk. Ezeknek a jog
eseteknek az ismertetésénél a feudális büntetőpraxist, 
különösen a cselekmények minősítését, a szankciókat, 
a fellebbvitel kérdéseit vázoljuk. A levéltári forrásokat 
úgy válogattuk, hogy a '48 előtti gyakorlat és a '67 után 
-  a szervezeti- és az eljárásjogi változások ellenére -  
továbbélő régi iudicium párhuzamai is megjelenjenek, 
így a MÓL Személynöki Kúriai iratanyagából vett 
reformkori szemelvények alapján analóg következteté
sek vonhatók le a felsőbíróságok 1867 utáni működé
sére is. A múlt század 60-as éveinek gyakorlatából idé
zett jogesetek pedig rokon természetűek a reformkori 
megfelelőikkel.

4. Példaként: a Királyi Táblán folyó váltóhamisítást 
perben az elsőrendű alperes, gépi eszközök igénybe
vétele nélkül. 40 db kiscímletű váltócédulát hamisított. 
Az elkövetett „bűn kiengeszteléseként" a vádlottat a 
büntetésbe beszámított két év fogságon kívül. 3 évig 
vasra verten, közmunkával, hetenként 2 nap böjttel, 
félévenként 25 korbácsütéssel büntették. A másodrendű 
alperes, az apa -  aki tudott a hamisításról, de azt nem 
akadályozta meg -  büntetéséből, beszámítva a 8 havi 
fogságot, eltekintettek. Említésre méltó, hogy a Kúria 
1867 után is, mint az előbbi esetben, az államjegyek 
(váltók) hamisítói ellen indított perekben zsinórmér
tékül az 1723:9. te. alkalmazását határozta meg. Mint 
ismeretes, a fiscus felperessége alatt indított bűnügyek
ben a Királyi Tábla járt el rendes bíróságként.4

5. Az 1848 előtti fellebbezési gyakorlat is sajátos 
jellemzőkkel bírt. Az alsóbíróságoktól közvetlenül a 
Királyi Táblához fellebbezett mintegy félszáz büntető
ügyet tekintve szembetűnő az első fokon hozott ítéletek 
jóváhagyása. A forrásokat tanulmányozva a felülvizs
gálat során elenyésző volt a változtatás. Ez azonban 
mindig szigorítással járt. A sztereotip büntetés -  a hely
benhagyott ítéleteknél -  2-5 év vasra verten, heti 2 nap 
böjt. továbbá szeszesitaltól való folytonos tartózkodás 
volt. A megváltoztatás esetében pedig a Királyi Tábla 
szentenciáját „súlyosabb figyelmet kívánva" formuláz- 
ta. s a 2 év börtön mellé félévenkénti 30 botütéssel te
tézte a korábbi ítéletet.

A hivatkozott példák kapcsán utalnék az 1790. évi 
decretum 45. cikkelyére, amely meghatározott esetek
ben biztosította, hogy az úriszékek, városi bíróságok 
közvetlen fellebbezési lehetőséggel élhessenek. Az 
„engedély meghozta az eredményt". Az appellatiók 
nagy számára tekintettel az 1807. évi decretum 9. cik
kelye további 2 tanácsot rendszeresített a büntetőperek 
gyors felülvizsgálatára. Az analógia újfent kísért a du
alizmus első éveiben: az 1871. évi bírósági szervezeti

törvény a járásbíróságokhoz tartozó büntetőügyekben 
másodbíróságként a Királyi ítélőtábla hatáskörét jelölte 
meg.

Igen tanulságos lehet továbbá egy reformkori vár
megyei törvényszéki büntetőperben hozott ítélet „éret
tebb felülvizsgálatának" bemutatása is. Az extractus 
processum criminalium beszédes bizonyítéka a törvény
szék előtt folytatott eljárásnak, bizonyítási rendszernek, 
ítélethozatalnak éppúgy, mint a Királyi Táblán folyó 
írásbeli per sajátosságainak.'

A bizonyítékokkal felszerelt, kivonatolt tényállás- 
vázlat szerint egy szolgálatból elbocsátott, koros katona 
ellen struptum violentum miatt indult eljárás. A bi
zonyítás rendhagyó módon történt. A sértett a papnál 
tett panaszt, aki az investigatióra levelet küldött a szol- 
gabírónak. A megkeresett a kihallgatást követően 
orvosi látleletet, bába által kiállított visum repetumot 
szerzett be, továbbá csatolta a sértett apjának kártérítési 
követelését és a tettes részbeni elismerő vallomását. A 
korabeli állapotokra jellemzően a tiszti ügyész bün
tetésként -  László törvénykönyvére hivatkozással -  
kard általi halált kért. s kötelezte a sértettnek fizetendő 
kártérítésre.

A megyei törvényszék végül is egyszeri házasság
törést állapított meg. s méltányolta a tettes ittas állapo
tát. valamint korát. A körülmények mérlegelésével egy 
év börtönbüntetést szabott ki. mindezt vasban, közmun
kával. heti kétnapi böjttel kísérten, s öt alkalommal 
egyszerre 30 -  összesen 150 botütésre -  ítélte. A lát
leletért 4 forint, míg a sértettnek kártérítésként 40 forint 
fizetésére kötelezte. A Királyi Tábla a fellebbezett ügy
ben látszólag enyhített, s szigorúbb figyelmet kívánva 
indokolással az ítéletet háromévi börtönre, vasban, 
illetve közmunkával töltendő büntetéssel szabta ki. A 
látleletek ellenértékét, mint hivatalból következőt elen
gedte. ám a kártérítési összeget helybenhagyta.

6. A példák egyértelműsítik, hogy az 1848 előtti bün
tetőgyakorlat bizonytalanságáról, jogtudatlanságáról 
árulkodik. Mélyen igaz Deák Ferenc értékelése: „Régi 
büntetőtörvényeinkről, szokásainkról, melyek sok te
kintetben határozatlanok, a kornak meg nem felelőek. 
zavarosak és amelyek majdnem minden megyében 
másként kerültek alkalmazásra".

Ezzel az ítélkezési gyakorlattal került szembe az 
Országbírói Értekezlet (OBÉ) 1861-ben. Apponyi 
György vezérlete alatt, a magyar kir. Hétszemélyes 
Tábla tagjaiból és több más kitűnő államférfi és jog
tudós közreműködésével. Köztük voltak az 1861. évi 
január 25-i ülésen megalakult, büntető és sajtótörvény
re szerveződött tagok: Deák Ferenc. Zádor György, 
Tóth Lőrincz és Szabó Samu.6

Az OBÉ témánkban érintett tárgyalásainak ismerte
tésére ugyan nem vállalkozhatunk, de módfelett kife
jezőnek tartunk az érvek-ellenérvek gazdag tárházából 
néhányat kiragadni, ami ugyan racionálisan nem ma
gyarázta, ámde emocionálisan motiválta a vita részt
vevőinek álláspontját.

A kiküldött választmány -  közben módosult tagság
gal -  két javaslatot dolgozott ki.7 Az első a Biinte-



tőtörvénykönyv és sajtó törvények iránti ideiglenes 
intézkedések címet viselte. Ennek lényege az volt, hogy 
sem az 1852. évi osztrák Btk.-t. sem a régi magyar bün
tetőjog restituálását nem tartotta követendőnek a 
bizottság. A büntető törvénykezés ideiglenes ren
dezésére. a korábban (1790. 1827. 1840) törvények 
által -  büntető törvénykönyv kidolgozására -  kineve
zett bizottmányok munkájának betetőzését jelentő 
1843/44. évi javaslatot tekintette alkalmazandónak a 
választmány. A reformkori javaslat új intézményeinek 
bevezetésére, az esküdtszéki rendszerre, a börtönrend
szerre pedig korrektívumokkal éltek az előterjesztők.

A büntető törvénykönyvvel kapcsolatos prepozíció 
feletti argumentációk egyik lényegi kifejezője az volt. 
hogy az osztrák Btk.-val szembeni törvényhatósági 
ellenszenv odáig fajult, hogy az idegen kódexet neg
ligálták, ezáltal sajátos törvényszünet állt be, amit még 
tetézett az is, hogy „egyes hatóságok itt-ott eltérő codi- 
fikatiok által pótolni magukat hivatva, vagy kénysze
rítve találták”. A reformkori javaslattal szemben csak 
egyetlen ellenvetést hangsúlyoztak az értekezlet 
résztvevői: azt terjedelménél fogva senki alaposan nem 
ismerheti, ezért csak az lehet a helyes megoldás, hogy a 
„régi büntető magyar jogot, mint oly intézkedést, 
melyet az ország ismer, s mely hosszú évek során 
keresztül mint szokásos törvény alkalmazásban volt. 
[...] kell ideiglenesen visszaállítani.”8

Ezt az álláspontot méltán gyengítette a választmányi 
tag, Fabinyi Teofil replikája, miszerint: „Nem tagad
hatom, hogy a testi sérelmeket okozó bűntetteknek, a 
hatalmaskodás esetei közé való soroztatása ép oly töké
letlen, mint a milyen kevéssé alkalmazható a 10 dénárt 
lopott tolvajra László király II. könyvében foglalt 
akasztófávali büntetés, és hogy többeket ne említsek, 
rosszul kell esnie, hogy aki becsületünkben sért. azt 
polgári per útján becstelenítés miatt kell keresnünk és a 
büntető közhatalom a kellő elégtételről nem gondos
kodik.”9

Deák Ferenc határozott érvelése ugyancsak a régi 
magyar büntetőgyakorlat visszaállítását utasította el. 
mégpedig ugyanazon okból, amiért az osztrák kódexet 
sem kívánta megtartani. S az nem volt más, mint a ma
gyar törvényekben^ publico-politikai vétkek határozat
lan formulázása. így a „qui semet manifeste eriqunt 
contra statum publicum” fordulat nyomán indított nóta 
perek önmagukért beszélnek -  hangsúlyozta Deák. 
Kiegészítve mindezt azzal, hogy van még egy „szeny- 
foltja a criminalis praxisnak", s ez a „nóta s crimen 
lease majestatis” perekben a titkos eljárás, amely 
gyakorlat 1797-től hatályban maradt. Deák határozot
tan elutasította továbbá az értekezlet uralkodóvá váló 
álláspontját a régi magyar törvények visszaállításának 
lehetőségéről, s egyben új bizottmány kiküldetését ja
vasolta.

Az új. ún. Kilences bizottság, mint második al- 
választmány -1861. február 21 -én beterjesztett -  javas
latát10 az értekezlet elfogadta, s ez lett Pauler összegző 
művének egyik értelmezendő része, s így ezáltal a

__Csemegi-kódexia a bírói gyakorlat „követett forrása".
10

„A második javaslat a régi magyar” írott és szokásos 
büntetőtörvények” visszaállítását a következő alapel
vek deklarálásával megoldottnak vélte, mégpedig anél
kül. hogy a „kor szelídebb igényei figyelmen kívül 
hagyattak volna”.

íme az alapelvek:
-  a büntetendő cselekmények felosztásánál továbbra 

is irányadó a bűntett, a rendőri kihágás, azaz az 1843. 
évi javaslat rendszere;

-  nemes és nem nemes között a büntetés módja, 
neme és mértéke tekintetében megszűnik a különbség;

-  a választmány javallottá a büntetőeljárás körében a 
nem nemesekre is a testi büntetés megszüntetését, ám

-  a kihágásoknál a testi büntetés óvatos alkalmazását 
az alválasztmány megnyugtató meggyőződésben fenn
tartotta;

-  a büntetőeljárásban a nem nemesek a nemesek jo 
gaival azonosan vesznek részt;

-  a kihágásoknál az egyes bíró által hozott ítéletek a 
megyei törvényszéknél, illetve a városi tanácsnál fel- 
lebbezhetők, s végül

-  a semmisségi folyamodványt a fellebbviteli el
járással azonosnak tekintették.

7. Az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok alap
elveinek mikénti érvényesülésére a joggyakorlat meg
győző példákkal szolgált. Az elsőnek rögzített princípi
um is rengeteg minősítési problémát vetett fel. A judi- 
katura az eltérő tényállás-minősítéseket szinte tálcán 
kínálta. Az 1861-1878 közötti időszak bírósági gyakor
latának kiváló elemzését adó tanulmány szerzője is igen 
gazdag levéltári forrásanyagot jelenített meg. amelyből 
három történeti tényállás felvillantásával szemléltetni 
kívánjuk a valós helyzetet."

Az 1843/44. évi javaslat, mint az közismert, dicho- 
tomikus rendszerű volt. A bűntett melletti rendőri 
kihágásokat konkrét jogszabályba ütköző cselek
ményekként kezelte a kodifikátor. mégpedig olyanként, 
amelyekből kár nem származott. Az 1852. évi osztrák 
Btk. trichotomikus rendszerével bűntettet, vétséget és 
kihágást ismert. Pauler Tivadar hivatkozott Biinte- 
tőjogtanábán az osztrák törvény megoldását pártolta, 
mivel a gyakorlat is ezt preferálta. Noha Paulernél is 
alapfelosztásként szerepelt a bűntett és a kihágás. 
Ugyanakkor a bűntettnél már differenciált a jogsértés 
nagysága, az „akarat bűnössége és a szándék" szerint. A 
kevésbé súlyosakat vétségnek nevezte. Pauler idején 
már a judikatura is a kihágáson olyan súlyú cselekményt 
értett, mint amit a Csemegi-kódex vétségnek nevezett.

Példaként szolgáljon a fentiek illusztrálására egy 
Fejér megyei levéltári törvényszéki dokumentum. Egy 
szekéren verekedést kezdeményezők miatt a kocsiból a 
kocsis kiesett és súlyos sérüléseket szenvedett, noha a 
vádlottaknak nem volt szándéka a testi épség veszé
lyeztetése. Ezt a cselekményt „személyes egészséget 
veszélyeztető kihágásnak" minősítették és súlyosan 
büntették. A kocsis torkát szorongató vádlottat a 
kéthavi fogságon kívül fél évi börtönre ítélték, míg a 
birkózást passzívan szemlélő II. és III. rendű vádlottak 
büntetését a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vették.
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tanúskodnak. A történeti tényállás szerint két ember 
úgy megverte a harmadikat, hogy az sérüléseibe bele
halt. Az elsőrendű vádlottat emberölésért marasztalták 
el. a másodrendű vádlottat, aki bottal ütött a sértett 
testére -  mivel nem volt megállapítható, hogy melyik 
részére -  ..testi biztonság elleni kihágásban" mondták 
ki bűnösnek, és hét napi börtönre ítélték. Egy szekérrel 
való gázolást pedig, mivel ..a szándékos elkövetés nem 
lévén igazolva, életbiztonság elleni kihágásnak" 
minősített a pesti kir. Tábla. Ám ezt a megítélést a 
Kúria, mint legfőbb ítélőszék „vétkes vigyázatlanság
ból okozott súlyos testi sértésre” változtatta, de hely
benhagyta az első fokú ítéletet.12

8. A Legfőbb ítélőszék általában nagyfokú toleran
ciáról. engedékenységről tett tanúbizonyságot a régi 
joggyakorlat fennmaradása okán. így példaként a 
fellebbezésre jogosított személyek körét a legkülön
félébben értelmezték a megyei törvényszékeken 1867 
után is. A törvényekre és a bevett szokásokra hivat
kozással jobbára az a felfogás érvényesült, hogy a fel
oldó ítéletek ellen a fellebbezési jog a tiszti ügyészt il
leti. Meghatározott esetekben azonban a magán vádló 
részéről való fellebbezés is kívánatosnak mutatkozott. 
A probléma hátterében a régi osztó igazság érvé
nyesítésének követelménye állt. Nevezetesen, ha a 
szokások a vádlottnak megengedték, hogy a rá nézve 
sérelmesnek vélt büntetés enyhítését a felsőbíróságnál 
szorgalmazza, úgy az osztó igazság elve szerint az 
anyagi érdekeiben (példáid orvosi, ápolási díj. 
kártérítés stb.) megrövidült sértett félnek is joga volt 
ugyanezen az úton az orvoslásra. Arra az esetre, ha a 
vád képviselője a bűnösség vagy a felmentés miatt nem 
élt a jogával, úgy az említett igények érvényesítésére a 
törvényszéknek hivatalból kellett eljárni, továbbítani a 
panaszt a fellebbviteli bírósághoz. A régi formával a 
Kúria, mint ítélőszék ugyan nem értett egyet, de azt a 
lassan alakuló törvényszéki gyakorlat miatt (1870-től) 
hallgatólag tudomásul vette.12

9. A valóság az, hogy nem is volt nagy választási 
lehetősége; ugyanis az 1870-től működő legfelső bírói 
fórum 6 tanácsban. 43 fővel kezdte meg működését, 
tízezres nagyságrendű ügyhátralékkal. Egy büntető
tanácsa volt. A Pesti ítélőtáblának -jobb helyzete lévén 
-  két büntetőtanácsa volt. ám ezekre négyszer akkora 
ügyforgalom hárult. Az ítélkezés színvonalát -  mint 
arra az előzőekben utaltunk -  nem segítette elő a bírák 
„körforgásos" elmozdítása sem, azaz az ítélőtáblától az 
ítélőszékhez átmenetileg áthelyezettek segítsége.

Mi több. a Legfőbb ítélőszéknek -  1873-ban -  már a 
büntetőügyek 100%-os növekedésével kellett meg
birkóznia. Az 1870. év 3200-as ügyforgalmával szem
ben 6000. a Csemegi-kódex elfogadása évében pedig 
már 11 000 büntetőügye volt a Kúriának.14 Ezen már 
csak úgy tudott úrrá lenni, hogy a törvényszék elnöke 
az első polgári tanácsot második büntetőtanácsként is 
működtette, azzal a felszólítással, hogy a büntetőperek 
mindenáron elsőbbséget élveznek. Ezt követően még 
egy büntetőtanács alakult, s ez az arányos megosztás

érvényesült -  3 polgári. 3 büntetőtanács -  1881-ig, az 
egyesített Kúria létrehozásáig.

10. A bűnügyek számának aggasztó növekedésén túl. 
az egyes cselekmények tekintetében a tárgy és az 
elkövető személye szerinti minősített esetek érté
kelésével, elméletének megalapozottságával is kellett 
foglalkozni, amit Pauler Biinletőjogtana sikeresen meg is 
oldott. A problémát a polgári kori közbiztonsági helyzet 
aggasztó torzulása okozta. Ennek felszámolására jött 
létre a Ráday-féle kormánybiztosság, amelynek ered
ményes működését a 2000 bűnügyből 111 rablógyil
kosság, 526 rablás, s 1264 betöréses lopás felderítése 
fémjelezte. Pauler munkájának harmadik kiadásában 
megkülönböztetett figyelmet szentelt e minősítéseknek. 
Pauler körültekintő pontosságát az is mutatta, hogy az 
1840:9. te. 13-14. §-ai szerinti mezőrendőri lopásokat is 
felsorolta minősített esetként, mivel a „jogalkotás ellent
mondásosságát" a részletes szabályismertetéssel kívánta 
pótolni. Itt az ITSZ rendelkezésétől -  rendszerint csekély 
ügyekben eljáró városi kapitányok kompetenciájáról, 
mint ellentmondó szabályozásról volt szó.

11. Végezetül a büntető anyagi jogi egység témájával 
összefüggésben a nagy kodifikációs javaslatok ..meg
osztási rendszereinek" párhuzamairól kívánunk szólni.

A trichotomikus rendszerű osztrák Btk.. a régi ma
gyar büntetőgyakorlat elasztikus minősítései a kevésbé 
súlyos cselekményekre. Pauler hármas felosztási kísér
letének eredményei végül is Csemegi Btk.-Kbtk.-jában 
teljesedtek ki. A két nagy büntető kodifikáció között 
eltelt közel négy évtized rendkívül labilis judikaturája 
mellett, igen eredményes szellemi erőfeszítésekkel 
megszületett az eredmény.

Visszautalva a kriminálisán színtelen cselekmények 
szabályozására, a következő megjegyzésekkel gazda
gítjuk a két javaslatot. A kihágásokról szóló törvény- 
javaslat. az 1843. évi tervezet mintájára, a rendőri 
kihágásokról címet viselte. Mivel az 1879. évi javaslat 
több olyan cselekményt, mint például az értékhatárhoz 
kötött lopást, kihágásnak minősített, ami viszont nem 
volt rendőri természetű, ezért csak valamely rendőri 
tilalomnak vagy rendelkezésnek a megszegését minő
sítette kihágásnak. Ez értelemszerűen együtt járt a cím 
módosításával is.13

A magyar büntető törvénykönyv a kihágásokról 
( 1879:40. te. -  Kbtk.) javaslatához a parlamenti tárgya
lás során számos kiegészítés született, amely a Btk.-val 
való szorosabb egységet kívánta megteremteni. Ezeket 
néhány példával szeretnénk illusztrálni. A Kbtk.-ba, a 
hatóságok és a közcsend elleni kihágások közé új sza
kasz (41. §.) került. Eszerint a fenyegetés közveszélyes 
bűntett elkövetésével vagy rágalmazással -  ha az nem 
zsarolási célból történt -  mint kihágás volt büntetendő. 
Ezt a Btk. 350. §-a kiegészítéseként kell felfogni, mert 
ott a fenyegetés, ha zsarolási célból történik, mint vét
ség értékelendő. Avagy a tulajdon elleni kihágásoknál 
az alaprendelkezés kiegészült az ingatlan vagyon- 
rongálás 5 forint értéket meg nem haladó szabályával 
(127. §). A Btk. 421. §-a pedig az értékhatáron felüli 
néhány esetet vétségnek minősítette.
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bűnsegédek büntetésének megállapításánál a kísér
letre vonatkozó szabályokat jelölte meg irányadóként. 
A Kbtk. javaslatának 26. §-a szerint a kihágás kísér
lete nem volt büntetendő, ezért kellett pótlólag kimon
dani. hogy a tettesen kívül a részesek is büntetendők. 
Végül a Btk. VIII. fejezetének (bűnhalmazat) 98. §- 
ára hivatkozunk. Ez a bűntett és más büntetendő cse
lekmények (vétség, kihágás) concursusával foglalko
zik. Az eredeti javaslat bűntett, vétség és kihágás ta
lálkozása esetén az utóbbiakra járó büntetést a bűntett 
„büntetéséül" elegendőnek tartotta, azt az arra rendelt 
büntetési tétel maximum-minimum közötti arbitrálá- 
sával kívánta kifejezni. E helyett a kódex 98. §-a az
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elkövetett bűntett „büntetését" 2-5 évvel felemelhe- 
tőnek nyilvánította. Erre épültek a Kbtk. 31-32. §-ai. 
amelyek a vétség(ek) és kihágás(ok) halmazat esetén a 
büntetési tételek maximumát határozták meg. A 
példaként felsorolt kiegészítésekre magyarázatként 
szolgálhat az is, hogy a Csemegi-kódex alapelvei, 
rendszere, felosztása, büntetési rendszere és főbb 
intézkedései ugyanazok maradtak, mint amik az 1875. 
október 18-án jóváhagyásra felterjesztett tör
vényjavaslatban voltak.16

Vázlatos áttekintésünk azt kívánta bizonyítani, hogy 
a 19. századi büntetőjoggyakorlatunk és a kodifikáció 
eredményei -  ha nagyobb időrendi kitérőkkel is, de -  
szükségképpen kiegészítették egymást.

s Ráth György: i. m„ 54. p.
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P. Szabó Béla

Bernolák Nándor, 
az I. büntető novella 

egyik kodifikátora 
és kommentátora

Bernolák Nándor 1880. október 2-án született a 
Zólyom megyei Radványban.1 Családi körül
ményeiről csak annyit tudunk, hogy katolikusnak 

keresztelték. Gyermekkoráról és kora ifjúságáról sem 
áll rendelkezésünkre adat, csak annyi bizonyos, hogy 
jogi tanulmányait a budapesti, illetve -  közbeesőn -  a 
kolozsvári egyetem jogi karán, valamint Berlinben 
végezte.2 Már tanulmányai alatt kitűnt büntetőjogi tár
gyú pályamunkáival (a tévedés tanáról és a visszaesés 
kérdésköréről), amelyek későbbi, nyomtatásban megje
lent műveinek alapját képezték. Első tudományos 
munkája már 1902-ben napvilágot látott.' A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter javaslatára és megbízásából 
hosszabb külföldi tanulmányutat tett Német-. Francia- 
és Olaszországban (Torino, Nápoly, Róma, Lyon). A 
tanulmányút során közjogi és államelméleti kérdések 
mellett elsősorban büntetőjoggal foglalkozott, min-

__denekelőtt a berlini egyetemen. Ezen a területen folyta-
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tott kutatómunkát és tanulmányozta a büntetési rendsze
reket, illetve a büntetés-végrehajtási intézményeket.4

Erre vonatkozó visszaemlékezéseiben fogalmazta 
meg fiatalkori életcélját: .Az emberiségnek azt az 
emelkedettel>b. nemesebb életét pedig, a melyben 
mostoha viszonyok senkii sem döntenek a bűn fertőjébe, 
csak minden kötelességérző ember folytonos, szüntelen 
lelkes munkája alkothatja meg. ' Talán még utazásai 
előtt, vagy azok közben jelent meg első nagyobb 
szabású monográfiája a visszaesés kérdésköréből.6

Kedves büntetőjog professzora és későbbi mentora, 
Balogh Jenő7 hatására megismerkedett a legmodernebb 
büntetőjogi irányzatokkal, melyek a klasszikus iskola 
eredményeit elismerve elsősorban a bűnelkövetők 
egyéniségének megismerése és a megelőzés problema
tikája felé fordultak. Ezen megközelítés, az ez irányú 
külföldi tapasztalatok -  mint azt a fenti idézet is alátá
masztja-egész tudományos felfogását meghatározták.

Hazatérése (1905) után bírósági szolgálatba lépett, 
majd 1906-ban berendelték az igazságügy-minisztéri
umba. Itt a törvényelőkészítő osztályon tevékenykedett, 
mint beosztott királyi ítélőtáblái bíró. Egyik legjelen
tősebb törvényelőkészítői feladataként részt vett az I. 
büntető novella megalkotásában. Részt vett a Tőry 
Gusztáv -  akkori államtitkár -  elnöklete alatt 1906. de
cember 13-án és 1907. január 3-án tartott szűkebb körű 
értekezleten, amelyen Balogh Jenő előterjesztése 
alapján megállapodtak az alkotandó törvény alapel
veiről és főbb rendelkezéseiről.8 A novellát kom
mentálta is Balogh Jenő segítőjeként.1'


