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A Balogh Elemér professzor által szerkesztett Pólay 
Elemér Alapítvány Könyvtára sorozat huszon
hatodik kiadványaként jelent meg 2009-ben Both 

Ödön (1924-1985), a József Attila Tudományegyetem 
(jelenleg Szegedi Tudományegyetem) Jogtörténeti Tan
székének hajdanvolt vezetője, a szegedi jogtörténészek 
nagy egyénisége műveinek második kötete.1 A könyv -  
az egykori tanítvány és közvetlen munkatárs, Ruszoly 
József professzor gondozásában, s Antal Tamás közre
működésével -  Both Ödön magyar nyelven megjelent 
tanulmányait adja közre, lényegében az egész tudomá
nyos életmű keresztmetszetét adva.

A kötet címe -  Reform és forradalom -  a Both Ödön 
által tanulmányozott korszakra, a feudális rendiségből a 
polgári társadalomba való átmenet, azaz a reformkor, 
valamint a forradalom és szabadságharc időszakára utal. 
Both tudományos munkásságának legfontosabb területe 
a szakjogok történetének -  választott korszakán belüli -  
kutatása volt. Ennek megfelelően a könyv -  az előszót 
követően -  a szerző alkotmánytörténeti, majd büntető
jog-történeti és magánjog-történeti tanulmányait tartal
mazza. Az alkotmánytörténet körében a szerzőt elsősor
ban a sajtószabadság kérdése és az esküdtbíráskodás in
tézménye foglalkoztatta,2 míg a magánjog területén írt 
tanulmányában a feudális tulajdon fő vonásait elemez
te.-’ Both Ödön a reformkor általa nagyra becsült alakja. 
Szemere Bertalan munkásságának jogtörténészi földol
gozásához is hozzálátott, s a nagy reformer alakját két 
írásában rajzolta meg.4 A kötetben helyet kapott még a 
szerzőnek a magyar jogtörténetírás 1945 és 1969 közöt
ti történetét vizsgáló tanulmánya, illetve egy rövid cikk 
a szegedi helytörténetírásról.

A tanulmánykötet súlypontját, egyben Both Ödön 
munkásságának fundamentumát a magyar anyagi bün
tetőjog történetét feldolgozó tanulmányok jelentik. E 
könyvismertetés így a hajdani professzor ezen tárgyú 
írásaira fókuszál.

Amint arra a szerző Szeged város büntetőbíráskodá
sa 1848-ban című értekezésében rámutatott: a „büntető
jog-történeti tudomány (...) elmaradott állapotban síny
lődik' (188. p.). Sajnálatosan ma sem jár messze az 
igazságtól, aki ezt állítja. A Csemegi-kódexet megelőző 
büntető-jogalkotás produktumai, a korabeli jogtudo-

__mány (pl. Vuchetich Mátyás, Szlemenics Pál) tanításai
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a mai büntetőjogászok előtt jórészt ismeretlenek. (Ezen 
azonban változtathat, hogy időközben Király Tibor for
dításában magyar nyelven is megjelent Vuchetich 1819- 
ben kiadott Institutiones juris criminalis hungarici című 
műve. illetve Nánási László felidézte Szlemenics mun
kásságát5). Both Ödön műveivel sokat tett a magyar 
büntetőjog-történet fellendítéséért, kiemelkedő tanul
mányaiban testet öltött törekvését azonban a büntetőjo
gász-, s talán a jogtörténész-társadalom sem méltányol
ta kellőképpen. írásainak gyűjteményes kötete méltán 
érdemli meg. hogy a jogtörténeti, egyszersmind a bün
tetőjogi irodalomban elfoglalja méltó helyét a magyar 
büntetőjog-történetének mérvadó munkái között.

A recenzió műfaja nem engedi a szerző valamennyi
(majd kétszáz oldal
nyi terjedelmű) bünte
tőjog-történeti tárgyú 
tanulmányának rész
letes tartalmi ismer
tetését, ezért itt csu
pán az erőszakos nemi 
közösülés hazai törté
neti előzményeit be
mutató. A stuprum vi- 
olentum a kései feudá
lis magyar büntető
jogban (1790-1848) 
című írást elemzem, 
amely jól tükrözi Both 
Ödön kutatásmódszer

tanának erényeit, szemléletmódjának komplexitását.
Kiindulásként rögzítem, hogy a szerzőével megegye

ző véleményem szerint a büntetőjog múltjának kutatá
sára csakis a megfelelő büntetőjog-dogmatikai ismere
tekkel rendelkező tudós vállalkozhat.6 A vizsgált tanul
mány igazolja, hogy Both Ödön büntetőjog-történeti 
munkásságát a büntetőjogászi látásmód és ismeretek 
teljes birtokában végezte. Munkáját forráskutatásra ala
pozta: módszerének lényege a primer források teljessé
gének feldolgozása, majd az ezeken alapuló, határo
zott. általános igényű tudományos kijelentések megfo
galmazása. Both meggyőződése szerint „a kódexhiány, 
a szokásjog uralma és az ezekből folyó partikularizmus 
együttesen tág teret biztosítottak helyi bíróságainknak 
arra. hogy joggyakorlatukban országrészenként, me
gyénként. városonként és igen gyakran még uradal
makként is egymástól többé-kevésbé eltérő módon jár
janak el, más és más elveket alkalmazzanak. Az eltérő 
elvek szerint ítélkező, a különböző módon eljáró bíró
ságok joggyakorlatának ismerete nélkül, anélkül, hogy 
feltámók a jó néhány megye, város és uradalom bünte
tőbíráskodását megvilágító forrásanyagot, nem írható 
meg a magyar feudális büntetőjog története."7

Both Ödön Szeged város 1790-től 1848-ig terjedő 
büntetőbírói gyakorlatát tárta föl teljes terjedelmében; 
adatgyűjtése során húszezer ítéletet nézett át. E levéltá
ri anyagot a teljes egykorú magyarországi szakiroda- 
lommal. az általa becsempészett idegeneknek nevezett 
Praxis Criminalissal, illetve II. József büntető törvé-



Jog
nyével, az 1795., az 1827. és az 1843. évi magyar bün- 
tető-törvénykönyvi javaslatok előírásaival összevetve 
írta meg az erőszakos közösülésről szóló tanulmányát 
is, amely két nagy egységre, büntető anyagi jogi, illet
ve egy alapvetően eljárásjogi részre tagolódik.

A tanulmány első, anyagi jogi kérdéseket tárgyaló 
fejezetében a szerző bemutatja az erőszakos nemi kö
zösülés fogalmának meghatározását, illetve változásait, 
feszes időrendi sorrendben haladva a gyakorlatban 
ténylegesen használt Praxis Criminalis ide vonatkozó 
rendelkezéseitől a magyar büntetőjogi gondolkodás ki
emelkedő alkotása, az 1843. évi javaslat előírásaiig. Ezt 
követően rátér a kor jogtudománya, meghatározó bün
tetőjogászai állásfoglalásainak ismertetésére. A tanul
mány -  külön is kiemelendő -  érdeme, hogy a 18. szá
zad olyan jogtudósainak, mint Bodó Mátyás nagyszom
bati akadémiai tanárnak, táblabírónak, valamint Huszty 
Istvánnak, az egri érseki jogakadémia tanárának meg
állapításait is ismerteti, akiknek munkássága a büntető
jogászi szakmai közönség előtt jórészt a mai napig is
meretlen.

Both Ödön a korabeli jogtudomány eredményeit ösz- 
szefoglalva megállapítja, hogy a korszakban uralkodó 
büntetőjogi felfogás az erőszakos nemi közösülés jogi 
tárgyának a női szemérmességet és erkölcsösséget te
kintette. ennek megfelelően a bűncselekmény passzív 
alanya csak nő. mégpedig csak tisztességes nő lehetett, 
de közülük sem válhatott sértetté a házassági életközös
ség fennállása alatt a feleség férjével szemben. Az erő
szakos közösülés két egybekapcsolódó „véghezviteli 
magatartást", a kényszerítést és a közösülést feltételez
te. A kényszer fizikai bántalmazásban vagy fenyegetés
ben is megnyilvánulhatott, megállapítani azonban csak 
a nő komoly ellenállása esetén lehetett. A közösülés 
alatt -  a mai felfogástól eltérően -  annak élettani fogal
mát. vagyis a hímvesszőnek a női nemi szervbe való be
hatolását és a tényleges magömlést értették. Ebből kö
vetkezően a bűncselekmény elkövetője önálló tettesként 
csak a közösülésre képes férfi, míg társtettese vagy ré
szese bárki lehetett.

A jogtudomány vizsgálatát követően a szerző -  a 
szegedi büntetőjogi iskola által elfogadott dogmatikai 
rendszerhez igazodva -  a szegedi bíróság által tárgyalt 
jó néhány, a -  régi magyar nyelvet is felidéző -  bűn
ügyet ismertet, körvonalazva a tényállást, a bíróság íté
letét és az annak alapjául szolgáló indokokat, majd a 
jogesetek sokasága alapján levonja a judikatiira általá
nos érvényűnek tekintett felfogására vonatkozó követ
keztetéseit. Both kutatásának fontos eredménye annak 
bizonyítása, hogy a szegedi joggyakorlat értékesítette a 
korabeli jogtudomány tanításait. így Szeged város 
„bűnfenyítő törvényszéke” is az erőszakos nemi közö
sülés bűncselekménye által védett érdeknek, azaz jogi 
tárgynak a nő szemérmességét tekintette, következés
képpen a deliktum sértettje csak tisztességes nő lehe
tett. A bíróság tisztességtelennek tekintette például „a 
megesett, szabad, buja. botránkoztató. feslett, fajtalan, 
parázna, rossz életű, szenny és Venus Tisztaság fátyo
léval jobbról be födött személyeket” (355. p.).

A joggyakorlat a ma is érvényesnek tekintett dog
matikai megfontolások alapján élesen vizsgálta az el
követő és a sértett közötti erőviszonyokat, a sértett élet
korát, s az erőszak kisebb fokát is elegendőnek vélte a 
deliktum megállapításához, ha a sértett például serdü- 
letlen leány volt, így tényállásszerű erőszaknak tekin
tette a bíróság az alig serdült lány szájának befogását.
A közösülés alatt a judikatiira is annak élettani fogal
mát értette, annak megállapítására pedig, hogy a mag
ömlés nagy valószínűséggel megtörtént, szakértőt, jele
sül bábaasszonyt vagy egyébként tapasztalt asszonyt 
vettek igénybe, avagy orvosi látlelettel kellett bizonyí
tani a szüzesség elvesztését, illetve a nemi szerv meg
sérülését. A bűncselekmény a nemi közösülés szándé
kával kifejtett kényszerítés megkezdésével lépett kísér
leti szakba. Az egység és a többség problémáit -  e fo
galmak tisztázatlansága miatt -  akkoriban sem a jog- 
gyakorlat, sem a jogtudomány nem vizsgálta. A bűn
cselekmény hivatalból, s nem magánindítványra volt 
üldözendő.

A tanulmány második része, minthogy e bűncselek
mény bizonyítása köztudottan ma is nehéz feladat elé ál
lítja a jogalkalmazókat, elsősorban az erőszakos nemi 
közösülés bizonyítási kérdéseit, illetve a bűncselek
ményre előírt büntetést veszi górcső alá, az első részben 
már megismert tematika és időrendi sorrend alapján 
előbb a Praxis Criminalis szabályaitól az 1843. évi ja
vaslat előírásainak ismertetéséig, majd a vonatkozó szak- 
irodalom téziseinek bemutatásáig. E források elemzése 
alapján megállapítja a szerző, hogy a bűncselekmény 
nyomozása és a bírói eljárás során bizonyítani kellett, 
hogy valóban erőszak alkalmazásával került sor a közö
sülésre, ennek során döntő jelentősége van annak, hogy 
a sértett kért-e segítséget, illetve, hogy a kényszerítésnek 
milyen külső nyomai maradtak. A deliktum rendszerinti 
büntetése halál volt. amire csak az enyhítő körülmények 
hiányában lehetett az elkövetőt ítélni. Mindenesetre a 
halálbüntetést a jogirodalom túlságosan súlyos szankció
nak ítélte e bűncselekmény elkövetéséért.

A joggyakorlat a kötött bizonyítási rendszer adta ke
reteken belül mindent megtett az erőszakos közösülés 
jogi szempontú megítéléséhez szükséges releváns kö
rülmények bizonyításáért, azonban Both megállapítása 
szerint a korabeli bírák törvényrontó szokásjogot alakí
tottak ki, amikor a hatályos törvényekben előírt halál- 
büntetés helyett jóval enyhébb szankciókat szabtak ki.

A tanulmánykötet kiemelést igénylő érdeme, hogy 
utolsó fejezetében, az egykorú ismertetések közzétételé
vel, fölidézi Both Ödön írásainak visszhangját, valamint 
az, hogy a nagyformátumú jogtörténész gyászszertartá
sán elhangzott búcsúztató szerkesztett változatának köz
lésével láttatni engedi nemcsak a tudóst, de az embert is.

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy Both Ödön 
egybegyűjtött tanulmányai nemcsak a jogtörténész ér
deklődő számára lehetnek mérvadóak, hanem azok át
tanulmányozásával a büntetőjogi dogmatika iránt ér
deklődő elméleti és gyakorló jogászok is értékes infor
mációkkal gyarapíthatják tudományos ismereteiket.

Deák Zoltán
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Jegyzetek---------------------------------------------------------

1 A Both Ödön müvei I. sorozatcímei Both Ödönnek a Fejezetek a 
nyugat-európai állam- és jogtörténet köréből címmel közreadott, 
s a József Attila Tudományegyetem (Szegedi Tudományegyetem) 
Jogtörténeti Tanszékén 2004-ig használatban volt anyagának első 
kiadása viselte.

2 Both Ödön alkotmánytörténeti tanulmányai: Küzdelem a sajtósza
badságért Magyarországon 11790-1795); A; 1848. évi sajtótör
vény létrejötte: Küzdelem az esküdtbíráskodás bevezetéséért Ma
gyarországon a reformkorban és az 1848. április 29-i eskiidtszéki 
rendelet; Szemere Bertalan belügyminiszter sajtórendelete és a ve
zetése alatt minisztérium sajtóügyi tevékenysége 1848-ban; A saj
tótermékek terjesztésének a szabadsága Magyarországon 1848- 
ban; Az 1848/49-es magyar választási rendszer történetéhez.

A  francia területi 
igazgatási egységek 

fejlődéstörténete

Eric Gojosso, Arnaud Vergne (szerk.): La Province. 
Circonsrire et administrer le territoire de la république

romaine á nos jours.
Université de Poitiers (Francé), 2010, 509 p.

ISBN 978-2-275-02838-5

Az alapvetően német hagyományokat követő 
közép-európai jogtudomány művelői számára a 
francia jog és közigazgatás mindig kicsit miszti

kus és kevéssé ismert terület maradt. Ezért forgathatják 
haszonnal az érdeklődők a poitiers-i egyetem jogtörté
neti intézetének legújabb kiadványát, amelyben a fran
cia jogtörténészek ezúttal azt a folyamatot mutatják be, 
amelynek során a francia állam területi egységei kiala
kultak.

Az Eric Gojosso és Arnaud Vergne által szerkesz
tett. mintegy ötszáz oldalas monográfia a római kortól 
napjainkig tekinti át a francia területszervezés fonto
sabb állomásait. A kötetben található tizenöt tanul
mányt három fejezetbe csoportosították az alkotók. Az 
első blokkba tartozó írások a római kori provinciák és 
azok középkori változatainak a sajátosságát ismertetik, 
a második fejezetből az újkori francia közigazgatásról 
szerezhetünk információkat, míg a záró fejezet a mo
dem kori tartományrendszer egyes problémáit tárja az 
olvasó elé.

A kötetet kézbe vevő magyar olvasónak elsősorban 
azt kell tudatosítania magában, hogy a 'province’ szó a 
franciában több. egymástól jelentősen eltérő tartalmat 
hordozó fogalom. Ugyanis ezzel a szóval jelölik a ró
mai kori területi egységeket, az egyházmegyéket, a 
franciaországi és az egykori vagy jelenlegi gyarmati 

_  igazgatási területeket. Azonban akármelyik korszakban 
70

' A magyar feudális tulajdon fő  vonásai a kései feudalizmus idején.
4 A; ifjú Szemere Bertalan főbb politikai és alkotmányjogi nézetei; 

Szemere Bertalan belügyminiszter nemzetiségi politikája 1848 
nyarán.

5 A magyar büntetőjog rendszere. I. könyv: Elméleti büntetőjog, II. 
könyv: Gyakorlati büntetőjog (Budapest. Magyar Hivatalos Köz
lönykiadó. Budapest, 2010: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkia
dó. Budapest. 2007): Nánási László: Szlemenics Pál. In: Hamza 
Gábor (szerk.): Magyar jogtudósok. 3. kötet (Budapest. ELTE 
AJK. 2006)

6 Both Ödön: A stuprum violentum a kései feudális magvar bün
tetőjogban (1790-1848), 354. p.

7 Szeged város büntetőbíráskodása 1848-ban, 188-189. p.

vizsgáljuk a 'province’ fogalom jelentését, mindig 
olyan területi egységre utal. amelyet a viszonylag ho
mogén lakosság, a jól körülhatárolható terület és a po
litikai hatalomgyakorlás szerveinek kiépítettsége jelle
mez.

A tartomány szó francia megfelelője (province) a la
tin provincia kifejezésből származik. Azonban a 'pro
vincia' már a római birodalom fennállásának különbö
ző szakaszaiban sem ugyanazzal a jelentéssel bírt. majd 
amikor a 12. században felismerték, hogy nemcsak 
igazgatási jelentősége lehet a területszervezésnek, a la
kosságra utaló ’populus’ kifejezést is alkalmazni kezd
ték ugyanennek a szervezeti és területi egységnek a 
megjelölésére.

Ahogy azt Dávid 
Kremernek a kötet
ben olvasható tanul
mányából megtud
hatjuk. a provincia 
szó etimológiájában 
a közigazgatási foga
lom kialakulásának 
körülményeire utal. 
Ez azt jelenti, hogy 
valószínűleg a hódí
tással kapcsolatba 
hozható vincere, Vin
cire és vincia szavak
ra vezethető vissza a 
francia fogalom latin 
megfelelője, amely 
már Livius, Cicero és 

Cornelius Nepos műveiben is megtalálható. Kizárólag 
azokat a területeket illették a provincia megnevezéssel, 
amelyek Itálián kívül estek, ugyanakkor arra is utalt a 
kifejezés, hogy a Senatus irányítása alatt álló biroda
lomrészekről van szó. Amint Aude Laquerriére-Lacroix 
írásából kiderül, a Római Birodalom fennállásának ké
sői időszakában további új elemekkel bővült a közigaz
gatás szervezetrendszere: létrejöttek a prefektúrák és a 
diocesisek. s a concilia provinciarum intézményének 
köszönhetően a helyi igazgatási szervek száma is meg
növekedett. A Kr. u. 4. századra gyakorlatilag az ural
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