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1 Tágabb értelemben véve tartozhat ide ez az eset. Az elkövető egyéb
ként nem problémás alkoholfogyasztó, nincs ittas állapotban sem. de 
az alkohol megszerzése motiválta a cselekmény elkövetésében. Az 
ilyen esetekben azonban az alkoholfogyasztás és a kriminális cselek
mény közötti kapcsolat amellett hogy közvetett -  a  többi esetkörhöz, 
képest -  igen távoli. I V.cn kívül számos olyan különös részi tényállás 
említhető, ahol az alkohollal való kapcsolat vizsgálatunk szempont
jából csak közvetve jelentkezik, pl. a kifosztás bűncselekményének 
első fordulata (részben közvetlen, amennyiben az elkövető maga is 
alkoholt fogyaszt) vagy az ittas személy állapotának egyéb kihasz
nálása (emberölés, testi sértés, ele.), a fogyasztóvédelemmel kapcso
latos tényállások, illetve más gazdasági vagy pénzügyi bűncselek
mények.

3 Csizmadia Andor Kovács Kálmán -  Asztalos László: Magyar ál
lam- és jogtörténet (Nemzeti 'fankönyvkiadó. Budapest. 1995. 
241. p.)

■ Csizmadia-Kovács-Asztalos: i. m. 246. p. (lj. 2.)
1 Angyal Pál: A magyar büntetőjog tankönyve (Alhenaeum Irodalmi 

és Nyomdai Rt.. Budapest. 1909.30-31. p.)
'  Bodo. Malhias: Jurisprudentia eriminalis sectmdmnpraxim el cons- 

titutiones Imngaricas (Pozsony. 1751. 95. p.)
6 Hajdú Lajos: A: első (1975-ös) magyar büntetőkódex-len’ezet (Köz- 

gazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 1971. Függelék: Kódex a 
büntet lekről és azok büntetéséről [Törvényjavaslat -  a  hatálybalép- 
tetö te. tervezete] I. Kész XII. Szakasz 3.§. 9.$. 12. §)
I yyer I ás/ló (s/crk): Az 1843-i büntetőjogi javaslatok anyaggy’iijte- 
ménve. I. kötet (Magvar Tudományos Akadémia. Budapest. 1986. 
29. p.)

* A tanulmány következő pontjában elemzett Csemegi-kódex ugyanis 
több ponton összecseng Carrara müvével, „nem véletlen, hogy ezi a 
köny vet ajánlották a hazai Akadémia könyvfordítási programjába, 
épp a kódex készítésének idején" (Pokol Béla: Biintetöjogdogmati- 
ka-iönéneii elemzések. Jogelméleti Szemle 2007/3.: www.jesz.ajk. 
eltc.hu).

" Carrara Ferenc/: A büntető jogtudomány programja. I. kötet. 
Ford.: Bcksics Gusztáv (MTA Könyvkiadó Hivatala. Budapest, 
1878. 145. p.)

1(1 Carrara: i. m.. 146. p. (Ij. 9.)
"  Carrara: i. m.. 187-188. p. (Ij. 9.)
13 lásd még Puccinolti. Francosén: Lezioni d i medicina legale (Mila

no. 1856. 251 257. p.: interneten: http://babel.hathitrust.org)
Carrara: i. m.. 218-231. p. (Ij. 9.)

,J Csemegi Károly miivei. II. kötet (Anyagi büntetőjog. Bűnvádi eljá
rás.). Sajtó alá rendezték: Edvi Illés Károly és Gyomai Zsigmond 
(Budapest. Franklin-lársulat. 1904. 215-221. p.)

15 Edvi megjegyzi ugyanakkor, hogy az. öntudatlan állapot és az elme
zavar együttesen is jelentkezhet

10 Ehhez képest az elmezavamak ún. kisebb fokozatai is léteznek, ame
ly ek az. akarat szabadságát csak korlátozzák, de ki nem zátják. Az 
elmezavar a beszámílhatóságot tehát csak abban az esetben /álja 
ki, ha olyan mértékű, hogy az akarat szabad elhatározási képességét 
megszünteti.

17 Az Edvi által szerkesztett. 1901. évi kiadású gyűjteményben (tör
vénytárban) a törvényi rendelkezéseket szintén hasonló, bár rész
letesebben ismertetett eseti döntések színesítik. Lásd: Az anyagi 
büntetőtörvények és a sajtótörvény, az összes melléklötvényekkel és 
rendeletekkel s  a Jélső bíróságok határozataival kiegészítve. Szcrk.: 
Edvi Illés Károly (Grill Károly cs. és kir. udvari könyvkereskedése, 
Budapest 1901. 126-133. p.)

18 F.dvi az akkori legújabb elmekórtani mű, Dr. Salgó Jakab: Az elme- 
körtan tankönyve alapján ismerteti az elmebetegségek egyes cso
portjait.

19 Edvi Illés Károly: A büntetőtörvénykönyv magyarázata (Révai test
vérek kiadása. Budapest 1894. 264-274. p.)

30 Finkey Ferencz: A magyar büntetőjog tankönyve (Polilzer-féle 
Könyvkiadó Vállalat. 1905,176-181. p.)

31 Angyal Pál: A magyar büntetőjog tankönyve (Alhenaeum Irodalmi 
és Nyomdai R.-T. kiadása. 1909. 370-379. p.)

33 lrk Albert: Magyar Anyagi Büntetőjog (Dunántúl Pécsi Egyetemi 
Könyvkiadó és Nyomda R.-T,. Pécseit, 1933,296. p.)

33 lrk Albert: i. m.. 297. p. (lj. 22.)
3J Angyal Pál: i. m ..4l2-416. p. (lj.21.)
3< I lalász Sándor Székely János: A részeg állapot büntetőjogi megíté

lésének fejlődése hazai jogunkban (Jogtudományi Közlöny. 1960. 
6.. 328-332. p.)

3!' Finkey Ferencet Domokos Andrea idézi A büntetőpolitika változásai 
Magyarországon című monográfiájában (Jog és Állam 11. KRE 
ÁJK. Budapest, 2008,42. p.)

37 Várady Zsigmond: Észrevételek Dr. ReichardZsigmond úr törvény- 
letvezeiére (Magyar Jogászegyleli Értekezések XXIII. kötet. 2. fü
zet. Franklin-Társulat Könyvnyomdája, Budapest. 1901, 14. p.)

38 Angyal Pál -  lsaák Gyula: Büntető törvénykönyv a bűntettekről és 
vétségekről (1878: V. törvénycikk) (Grill Károly Könyvkiadóvállala- 
la. Budapest. 1941. 58-60. p.). illetve Angy al Pál: A magyar anyagi 
büntetőjog hatályos jogszabályai (Grill Károly Könyvkiadóvállala
ta. Budapest 1941. 27. p.)

39 lrk Albert: A magyar anyagi büntetőjog (Dunántúl Pécsi Egy etemi 
Könyvkiadó és Nyomda R.-T.. Pécs, 1933,101-102.. 324. p.) 
Bursics Zoltán: A magyar anyagi büntetőjog vázlata (Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata. Budapest. 1936, 153., 187. p.)

A bűnözést mint társadalmi jelenséget vizsgáló szak
emberek mindig nagy jelentőséget tulajdonítottak a 
kriminálslatisztikának. amelynek adatai eligazítást 
adnak a legalapvetőbb tendenciákat illetően. A statisztika 

egyaránt nagy segítséget nyújt a krirninálpszichológíai. a 
kriminálszociológiai vizsgálódásnak, a büntetöpolitikának. 
..A criminalstatisztikának egyik legtöbb feladata a erimina- 
litásnak az ugyanegy büntetőtörvény hatálya alatti terület 
különböző részein: az ország egyes vidékein való elterjedé
sét vizsgálni. A helyes criminalpolitikának tesz ezzel kiváló 
szolgálatot..." írta Kármán Elemér.1

Földes Béla szerint a bűnügyi statisztika nélkül a bű
nözés tanulmányozása „nélkülözi az induktív s exakt, em
pirikus alapot." „A bűnügyi statisztika nélkülözhetetlen

Domokos Andrea

Bűnügyi statisztika
a 19-20. század fordulóján,
Magyarországon

ismeretforrás a kriminológus, a kriminálpolitikus. a bíró. 
a morál- és szociálpolitikus számára”2 Földes az adatok 
mögött rejlő egyéni és társadalmi folyamatokat, összefüg
géseket is láttatni akarta, véleménye szerint a számadatok

http://www.jesz.ajk
http://babel.hathitrust.org


Földes Béla Vargha Gyula Búd János

megfelelő, tudományos igényű értelmezése szükséges ah
hoz. hogy helyes következtetést lehessen levonni a statisz
tikából. ..Nagy különbség van gyilkosság és gyilkosság 
között... -  statisztikai számban minden eset egyforma, 
csak mennyiségileg vétetik tekintetbe, nem minőségi
leg."3 Igyekezett a bűnözés társadalmi hátterét is feltárni, 
kidolgozott egy kategóriarendszert, amellyel teljes képet 
lehet kapni a bűnözést generáló tényezőkről.'' Fizikai, gaz
dasági, szellemi, erkölcsi, jogi és politikai tényezők egy
aránt szerepelnek kategóriarendszerében.5

A módszerről Vargha Gyula vall: „Komoly statiszti
kus gondosan mérlegeli az adatokat. Ha párhuzamot akar 
vonni, összehasonlítást akar tenni, előbb megvizsgálja, al
kalmasak-e az. adatok az összehasonlításra; s minden ható 
ok. módosító körülmény figyelembevételével igyekszik 
megszólaltatni e néma számokat, keresve az igazságot a 
természettudós türelmével, a bíró pártatlanságával.”6

„A bűnügyi statisztika igazán csak akkor felel meg hi
vatásának, ha mint társadalmi és morálstatisztika is tud 
megfelelő betekintést nyújtani a bűnügy széles mezejére.” 

írja Búd János 1906-ban.7 Búd szerint a kriminálslatisz- 
tikának egyrészt a kriminalitás alakulását társadalmi osz
tályokon belül hely és idő szerint kell kutatnia, másrészt 
pedig a bűncselekményeket az egyének személyi meg
nyilvánulásaiként kell vizsgálnia. Búd az első feladatot 
az általános statisztikával látja megoldhatónak, ahol is az 
ugyanabban az időszakban elkövetett bűncselekmények 
különböző csoportjait állítja egymás mellé a statisztika. 
A második feladatot a visszaesők statisztikájával teljesít
heti a bűnügyi statisztika. Ebben az esetben azok az ada
tok kerülnek be a kimutatásba, amelyek az egyes elköve
tők kriminális életútját követik végig.

Georg von Mayrt szokták mind a statisztika, mind a szo
ciológia vonatkozásában iskolapéldaként hozni arra, hogy 
a számok milyen hűen mutatják be az anyagi viszonyok 
romlását és a lopások emelkedését. Mayr írta le. hogy a 
gabonaárak minden hatossal való emelkedése százezer la
kos vonatkozásában eggyel több lopást idéz elő/

Magyarországon az első rendszeres bűnügyi statiszti
ka bírósági kimutatásokon alapult. 1821-ben, 1831-ben és

1837-ben hozták nyilvánosságra a vármegyék, szabad ki
rályi városok, valamint azon pallosjoggal rendelkező ura
dalmak adatait, melyek a Kúriához küldték fel ügyeiket.

„A Nagy-Méltóságú Kuriara felküldött és itten meg
vizsgált Büntető perek Táblája” természetesen nem alkal
mas a korabeli Magyarország bűnügyi helyzetének meg
ismerésére, azonban jelentős kísérlet volt a statisztikai 
adatgyűjtésre.

Az. 1840:5. törvénycikk a büntető törvénykönyv ter
vezetének kidolgozására és egy modem börtönrendszer 
kialakítására bizottságot hozott létre. A munka hatékony 
elvégzéséhez az előző évtizedre vonatkozó börtönügyi 
adatokat gyűjtötték össze, összesítették ennek az időszak
nak a rabtabelláit.

1861-ben a Helytartótanács lett a börlönügy felelőse, 
és kötelezte a fegyintézetek igazgatóit az adatgyűjtésre. 
Ezek a tabellák nagyon részletes képet adtak a fegyházak 
létszámáról, az elítéltek felekezet, kor szerinti megoszlá
sáról, az általuk elkövetett bűncselekményekről. Arról is 
nyilatkozni kellett, hogy milyen időtartamú büntetéseket 
kaptak az elítéltek. Év végi összesítések készültek az év 
eleji állapotokhoz képest bekövetkezett változásokról.9

Kőnek Sándor összeállította az Osztrák Magyar Mo
narchia Magyarországra vonatkozó statisztikáját, ebben 
szerepel a bűnügyi statisztika is.10 A Csemegi-kódex ha
tálybalépése előtti időszakban az Osztrák Büntetőtörvény- 
könyvben szereplő törvényi tényállások alapján kapunk 
képet a Magyar Korona országainak bűnügyi állapotáról. 
Kőnek a statisztika szerepéről is beszél, szerinte a „sta
tisztikának egyik íöhivatása bő anyagot nyújtani" a társa
dalomtudományok számára." Magyarázza egyúttal, hogy 
objektív megközelítéssel mutatja be a társadalom adott 
állapotát: „...iparkodtam mindazonáltal a socialis bajokat 
sem nem nagyítva, sem nem lefátyolozva... bemutatni.” 
Az 1858-as, 1859-es és 1863-as évben nézte a bűnözés 
alakulását, és megállapította, hogy c három évben az 
összbűnözés V*-ct a vagyon elleni bűncselekmények al
kották. Perényi hangsúlyozza, hogy Kőnek minden mun
kájában kitér az általa használt adatok problémáira.12 Az 
egyik probléma az egységes statisztikai rendszer hiánya
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volt, nem álltak rendelkezésre rendőrségi statisztikák. 
A nemzetközi összehasonlítás is nagy nehézségekbe üt
között. bár a Monarchia országain belül igyekezett kom
paratív vizsgálatot, elemzést végezni. Kőnek nemcsak a 
bűncselekményekkel, hanem az elítéltekkel is foglalko
zott. Összegyűjtötte az adatokat, amelyek a nemre, kor
ra. családi állapotra, vallásra, iskolázottságra, képzettségre, 
foglalkozásra vonatkoznak. Perényi kiemeli, hogy Kőnek
.....a statisztikusok között szinte egyedüliként használta a
börtönstatisztikákat is”, feltüntetve leírásaiban az elítéltek 
börtönbeli életére vonatkozó adatokat is.13

1872 óta van komoly szerepe a bűnügyi statisztikának, 
az 1871:33. te. az ügyészségeket kötelezte táblázatos ki
mutatások készítésére. 1881-ig ennek alapján készült a 
statisztika. A Csemegi-kódex életbelépésével azonban 
ezen a területen is szükségszerű volt a változtatás. Az 
1881. évi 2052/1.M. sz. rendelet módosította az adatgyűj
tést. Tekintettel azonban arra, hogy kizárólag az elsőfokú 
ítéleteket gyűjtötték össze, nem a valódi képet mutatta. 
A lajstromos rendszert sok kritika érte. ezért a statiszti
kai hivatal reformokat sürgetett. A bűnügyi statisztikát 
az 1899. évi 5401/1.M. E. számú rendelettel reformálták 
meg. Az 1900. évi 62.609. /I.M. sz. rendelet vezette be a 
törvényszéki ügy- és egyéni lapot.

A reform két leglényegesebb eleme, hogy megszüntet
te a lajstromos rendszert, és összegyűjtötte a jogerős el
ítéléseket. A törvényszékek által elítéltekkel kapcsolatban 
eljárási és a büntetés mértékére vonatkozó adatok is sze
repeltek.

1910-ben jelent meg az első nagyobb bűnügyi kimu
tatás az 1904-1908 közötti bírósági és börtönstatisztikák 
összefoglalásával. A Magyar Birodalom bűnügyi statisz
tikája az 1909 1913. évekről című összeállításban már a 
v isszaesők korábbi bűncselekményeit, illetve az ezért ka
pott büntetést is rögzítették, s a fiatalkorúakra vonatkozó

1 8 6 6.

Kőnek Sándor: Az Ausztriai Birodalom jelesen 
a Magyar Korona Országainak statisztikai kézikönyve

adatokat különválasztották. Perényi Roland szerint az első 
világháború kitörése előtti időszakra tehető a tudományos 
igényességnek megfelelő bűnügyi statisztika Magyaror
szágon.1,1

Pálosi Ervin a főváros erkölcsi és bűnözési mutatóit 
kutatta másfél évtizedet átölelő munkájában.15 Megállapí
tása szerint a főváros vonzza a bűnelkövetőket, nemcsak 
a hazaiakat, hanem immár a külföldieket is. Foglalkozott 
a csclédkérdéssel, a törvénytelen gyermekekkel és az ön- 
gyilkosság kérdéskörével is. Javasolta, hogy a Statiszti
kai Hivatal kapjon engedélyt a Budapesten levő királyi 
ügyészség és büntetőbíróságok statisztikai lapjainak fel
dolgozására.

A statisztikai adatok 
a kriminálszocioíógia szolgálatában 
(Fiatalkorúakra, női elkövetőkre, 
visszaesőkre, földrajzi fertőzöttségre 
vonatkozó statisztikák)

Balogh Jenő a fiatalkorúak büntetőjogát bemutató mun
kájában a bűnügyi és morálstatisztikai adatokkal kezdi 
a fiatalkorúak bűnözésére, illetve elítélésére vonatkozó 
helyzet ismertetését."’ Monográfiáját szociálpolitikai és



kriminológiai dolgozatnak nevezi, amely a bűnügyi sta
tisztika adataira is támaszkodva szociológiai megközelí
téssel kutatja a fiatalok züllésének, kriminalitásának okait. 
A 20. század eleji fiatalkorú bűnözést az 1880-as évektől 
tartó két évtizedes időszakkal igyekezett összehasonlítani. 
A korábbi évtizedekből vagy nem rendelkezett adatokkal, 
vagy nem tartotta elég megbízhatónak őket. Kőnek és Föl
des statisztikai kimutatásait hasznosította dolgozatában. 
„Bármily nagy haladást tett a statisztika mint tudomány, a 
jelenlegi morálstatisztika adatai még nem adnak hű képet 
arról a züllésről, amely különösen a nagyvárosok egyes 
részeiben lakó proletariátus elhagyatott, minden fel
ügyelet és nevelés nélkül élő gyermekei közt nagy ará
nyokat ölt."17 Balogh áttekintette és értékelte a bírósági 
statisztikákat, a rendőrségi adatokat, a gyermekmenhe- 
lyekre vonatkozó kimutatásokat. Megállapította, hogy 
a rendelkezésre álló adatok nem adnak teljes képet a 
fiatalkornak kriminalitásáról. Szerinte „...a fiatalkorúak 
valóságos kriminalitása... nagyobb, mint az, melyet az 
elítélések száma felmutat.” 111 Balogh kiemelte Quetelet 
munkásságát a bűnügyi statisztika terén, úttörő tudós
nak tartotta, aki statisztikai megközelítésével új utakat 
nyitott a tudomány elé. A morálstatisztika feladata an
nak megvizsgálása, hogy a bűntettesben eleve meglevő 
bűnözési hajlamra a külső tényezők milyen befolyással 
lehetnek. Quetelet bűnügyi statisztikájában bebizonyí
totta. hogy a nem, a kor. a családi állapot, a művelődési 
viszonyok és a foglalkozás jelentékeny befolyással bírnak 
a „bűnösség! hajlamra".10 A 20. század elején Balogh a 
kedvezőtlen lakásviszonyokat, az alkohol hatását, a nagy
városi közeget is a fiatalkort bűnözés okaként jelölte meg, 
nem utolsósorban a morálstatisztika, illetve a bűnügyi sta
tisztika adatai alapján.

A Millennium nemcsak történelmi ünnepség, ha
nem rendfenntartási és közbiztonsági feladatokkal járó 
rendőrségi feladat is volt Budapest számára. Az Ezred
éves Kiállítást több mint 7 millióan tekintették meg, 
ez eddig ismeretlen feladatokat rótt a rendőri szervek
re. A kellő szintű felkészülés érdekében összeállították 
„A rovott egyének rövid személy leírással ellátott betű- 
soros névjegyzékét”. A Millennium alkalmával készült 
a névjegyzék, azonban igyekeztek oly módon összeál
lítani, hogy a későbbiekben is hasznosítható legyen az 
igazságszolgáltatás számára.20 A női tettesek aránya ma
gasabb volt a fővárosban, mint az országos átlag. Ré- 
dey Miklós 1896-ban a Rendőri Lapokban elemezte a 
női bűnözést. Általánosságban jegyezte meg, hogy a női 
bűnözők vizsgálata nemcsak pszichológiai, hanem még 
statisztikai viszonylatban is nehezebb, mint a férfi bűn
elkövetők esetében. „Hiszen a nő nemcsak a rendőrség 
előtt, de magában a társadalmi életben is a maga való
jában kiismerhetetlen, csaknem megfejthetetlen, s ezt a 
tulajdonságát sokkalta inkább magán viseli a bűnügy te
rén."21 Az 1888 1893-as időszakot tekintve a rendőrség 
előtt a bűnelkövetők 30%-a volt nő. A magasabb buda
pesti arányt a székesfővárosi élet sajátosságaiban látta: 
„A foglalkozás és munka nélkül... álló nőknek a rendőr
ség... nem nyújthat segélyt, a bűn hamarabb hozzá fér- 
közhetik.” A gyári munkásnök, napszámosok sincsenek

sokkal jobb helyzetben, hiszen szinte férfi életet élnek, 
és az ugyanazon körülmények között hasonló veszélyek
nek vannak kitéve.

Földes a törvényszéki és járásbírósági adatokat tekin
tette át. 1884-ben a járásbíróságok előtt 25,11%, a tör
vényszékek előtt 11,43%; 1885-ben a járásbíróságok előtt 
25,73%, a törvényszékek előtt 11,67% volt a női elköve
tő.22 Szerinte a nőre általában kedvezőtlen befolyással van 
minden, ami elszigeteltségét, el hagyatottságát fokozza. 
A nagyvárosokban élő nőkre fokozottan igaz ez, növelve a 
bűnelkövetés veszélyét is. „A tévútra jutott nő nehezebben 
találja meg ismét a helyes irányt. Legjobban mutatja ezt a 
visszaesők statisztikája. A visszaeső nők száma majdnem 
akkora, mint a férfiaké.. .”23

Búza László is foglalkozott a női bűnözéssel, meg
állapítva, hogy szociális helyzete indokolja a kisebb kri
minalitást. 24 1905-ös adatokat ismertetve arra a követ
keztetésre jutott, hogy a nők 30 éves korukig kevesebbet 
bűnöznek, 30 éves koruk után azonban jelentékenyen 
emelkedni kezd a női bűntettesek száma. A nagyvárosok
ban a nyomor, az anonimitás, a sok bünalkalom növeli a 
női bűnözök arányát is.

Földes Béla a 19. század végén vizsgálta azokat a bűn
elkövetőket. akik „hivatást csinálnak a bűnből".25 Azt ta
lálta. hogy az 1881 -1884-es időszakban a visszaesők szá
ma a súlyosabb bűncselekményeknél volt nagyobb. „Ez 
adatok valószínűvé teszik, hogy... a súlyosabb bűnök el
követői annyira eltávoztak az igaz útjátói. hogy nehezebb 
a visszatérés, mint azoknál, kik nem annyira jöttek ellen
tétbe a társadalmi renddel."2'1 A visszaesők a városokban, 
a nagyvárosokban találhatók meg, egyrészt azért, mert ott 
jobban elbújhat a társadalom és a bűnüldöző hatóságok 
elöl, másrészt azért, mert ott több bűnalkalom várja. Az 
iskolázottságot illetően Földes nem talált különbséget a 
visszaeső és nem visszaeső bűnelkövetők között: nagy
jából 60%-a volt iskolázatlan mindkét bűnelkövetői kör
nek. A gyermek és szülő nélküli bűnelkövetők esetében 
magasabb arányt talált a visszaesők körében. Érdekesség, 
hogy a nem házasságban élők aránya alacsonyabb volt a 
visszaesők esetében. A visszaesés veszélye az előző bün
tetés kitöltése utáni időszakban a legnagyobb, „...mert 
minden akörül forog, sikerül-e az illetőnek magát vala
hová a társadalomba beosztani, vagy nem?"27 Következ
tetése szerint akkor kell kevésbé tartani a visszaeséstől, 
ha szabadulása után a bűnözőt befogadó, elfogadó, segítő 
társadalom várja.

Míg a bűnügyi statisztikusok általában a városok, nagy
városok bűnözést növelő hatását emelik ki, addig Kármán 
Elemér a hegyvidék kriminalitásáról is értekezik: „a bűn 
fészke a városon kívül az erdő és a hegy.. ..A zordon vad 
természet s zordon klíma vadílólag hat lakóira."2* A Tria
non előtti munka Brassó, bogaras. Csik. Nagy- és Kis- 
küküllő. Udvarhely és Háromszék, Maros-Torda várme
gye magas bűnözési arányát emeli ki. A marosvásárhelyi 
ítélőtáblához tartozó területen azzal magyarázza a magas 
kriminalitást, hogy a vidék sok helyen lakhatatlan, a föld 
müvelhctetlen.

Jelen viszonyaink között is igaz az, hogy a bűnözés
re vonatkozó tudományos kutatások kiindulópontjának



történeti szemle
mindig a precíz bűnügyi statisztikának kell lennie. A meg
felelő biintctőpolitika és a társadalom érdekében alkalma
zandó törvényhozás alapja és feltétele a helyes bűnügyi 
statisztika. A szankciók megválasztásánál a törvényhozás

az utóbbi évek adatait, változásait, a tendenciákat a kri- 
minálstatisztika adatai alapján ismerheti meg. ebben az 
esetben adekvát az állami reagálás az összbünözésben be
következett változásokra.

Domokos, A ndrisa

Kriminalstatistik in llngarn an dér Wende des 19-20. Jahrhunderts

Dér Aufsatz bietet einen kurzen Übcrblick über die 
Anlange dér Kriminalstatistik in Ungam. Die Fach- 
leute dér damaiigen Zeit erkannten, dass die Statistik 
eine groBe Hilfe für die kriminalpsychologischcn und 
kriminalsoziologischen Untersuchungen und fúr die 
Strafpolitik bieten kann. Die ungarischcn Kriminalsta- 
tistiker forschten parallel zu ihren europaischen Kolle- 
gen die Daten der Kriminalilat und unterstützten damit 
die Aufdeckung déren gcsellschaftlichen Hintergriinde. 
Der Beitrag beschreibt von der ersten 1821 erschiene- 
nen systematischen Kriminalstatistik bis zum Anfang 
des 20. Jahrhunderts die wichtigsten Datenerfassungen 
zűr Kriminalitat. In der Statistik der Österreichisch-Un-

garischen Monarchie bezüglich Ungam findet mán die 
Kriminalstatistik, und darunter auch die Geíángnisstatis- 
tik. Mit Inkrafttreten des Csemegi-Kodexes veránderte 
sieh das System der Datenerfassung. Die Statistiken über 
Jugendliche, Frauen, Rückfallige, geographische Betrof- 
fenheit botén fúr die Forschungsfeld der K.riminalso- 
ziologie neue Daten. Die Millenniumsfeier in Budapest 
bedeutete für die Polizei eine erhebliehe Aufgabe. Die 
Ausstellung zum Tausendjahrigen Jubiiaum wurde vöm 
mehr als 7 Millionen Menschen besucht. Bei der Vorbe- 
reitung wurde ein alphabetischcs Verzeiehnis der Straf- 
tater mit kurzen Angaben zűr Person so crstclit. dass die 
Justiz es auch spater benutzen konnte.
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