
Hatályos joganyagunk több olyan rendelkezést tar
talmaz, melyek korlátok közé szorítják a katonák 
véleménynyilvánítási szabadságát.1 A Magyar 

Honvédség tényleges, valamint a rendvédelmi szervek 
hivatásos állománya számára minden olyan megnyilvá
nulás tilalmazott, melyek összeegyeztethetetlenek a kato
nai testületek hatékony működését biztosító tényezőkkel: 
a fegyelemmel, a szolgálati renddel, valamint a függelmi 
viszonyokkal.2

-  A fegyelem a jogszabályok, belső rendelkezések 
és az elöljárók által meghatározott követelmények 
teljesítését, végrehajtását jelenti. Megvalósítása és 
fenntartása minden katona kötelessége. Egy Zrínyi 
Miklósnak tulajdonított aforizma szerint „fegyelem 
nélkül a had nem had, csak zűrzavar”.3 

-  A szolgálati rend a kötelességek teljesítéséhez és 
a feladatok végrehajtásához szükséges, jól kidol
gozott, a gyakorlatban érvényesülő szervezeti és 
működési rendet, a jogosultságoknak, a kötelezett
ségeknek mindenki számára történő pontos meg
határozását, a katonai élet és szolgálat minden te
rületére kiterjedő tevékenység személyi, dologi 
feltételeinek biztosítását jelenti.

-  A függelem a szolgálati rend és fegyelem alapja, 
biztosítja az elöljáró és más szolgálati közeg, illet
ve feljebbvaló jogát a parancs és egyéb rendelkezés 
adására, valamint meghatározza az alárendelt köte
lezettségét a parancs teljesítésére.

A hon- és rendvédelmi szervezetek rendeltetésszerű mű
ködése feltételezi továbbá a katonák személyes felelősség
érzetén alapuló engedelmességi készségét, mely alapján -  
az egyéni érdekeit háttérbe szorítva, a szolgálati rend által 
biztosított keretek között -  végrehajtja a jogszabályokban 
foglaltakat, valamint az elöljárói által meghatározottakat. 
Ennek során tiszteletben kell tartania az állam, valamint 
az állampolgárok közösségének érdekeit, a jogszabályo
kat, a szolgálati tekintélyt, végezetül pedig a szervezeti 
hierarchián belül elfoglalt pozíciójából adódó kötelessé
geit, így köteles felelősséggel viseltetni elöljárói, továbbá 
alárendeltjei irányában.

A katonai testületek hatékony működését sértő vagy 
veszélyeztető megnyilvánulások fegyelmi, súlyosabb 
esetben pedig büntetőjogi felelősségre vonást eredmé- 
nyezhetnek.4 E szankciók alapvető célja a jogi tárgy -  a 
fegyelem, a szolgálati rend, valamint a függelmi viszo
nyok -  védelme, végső soron pedig a hon- és rendvédelmi 
szervek rendeltetésszerű működésének biztosítása.

Ha a magyar szabályozást összevetjük más államok 
ilyen tárgyú rendelkezéseivel, nagyfokú hasonlóságot fe
dezhetünk fel, ami döntően arra vezethető vissza, hogy a 
katonai testületek szervezési és működési elvei mindenütt 
azonosak.5 Ezen elvek azonban nem csupán napjainkban 
meghatározó jelentőségűek, hanem a múltban is annak 
kellett lenniük, hiszen aligha képzelhető el ütőképes had
erő egységes irányítás, fegyelem, valamint szolgálati és 
függelmi rend nélkül.

Erre vezethető vissza feltevésem, mely szerint a kato
nai testületek rendeltetésszerű működését sértő vagy ve-

_jQg
löíténeti sze m le '— /

MŰHELY
Fejes Erik

A katonák
véleménynyilvánításának 
korlátai a kora újkori 
magyar hadi regulákban

szélyeztető megnyilvánulásokkal szemben -  valamilyen 
módon -  a korábbiakban is fel kellett lépni. Írásomban 
arra keresem a választ, hogy a magyar katonai jog első 
írott forrásaiban, a hadi regulákban találhatóak-e a véle
ménynyilvánítás szabadságát korlátozó rendelkezések, és 
ha igen, azok mire vezethetők vissza, megszegésük pedig 
milyen szankciókat vont maga után.

A hadi regulákról
Első katonai szabályzataink a török elleni harcok idősza
kában születtek, a XV—XVI. században. Ebben az idő
ben még nem volt szervezett nemzeti haderő, így ritkák 
voltak az általános érvényű hadi regulák. A szabályzatok 
nagy része banderiális seregek vagy várőrségek részére, 
illetőleg egy-egy meghatározott harci cselekmény végre
hajtására készült.6

Feltehető, hogy I. Mátyás (1458-1490) zsoldoshadse
rege is rendelkezett hadi szabályzattal, azonban hazánk 
első ismert katonai reguláját Bártfa városa bocsátotta ki a 
XV. század második felében.7

A függelmi rend, ezen belül pedig a szolgálati tekin
tély megőrzése már ekkor különös jelentőséggel bírhatott, 
ugyanis a -  mindössze öt pontból álló -  szabályzat azzal 
kezdődik, hogy „aki a zsoldosok közül hadnagyát vagy 
tizedesét szóval vagy tettel megsérti, fejét veszítse ”. Az 
elöljáró ellen irányuló tettleges erőszak és a verbális te
kintélysértés -  hatályos jogunktól eltérően -  még azonos 
súllyal esett latba, ami a szolgálati tekintély védelmének 
feltétlenségére utal.

A regula utolsó pontja a lovageszmény visszatükröző
déseként is értékelhető, ugyanis a zsoldosoknak „fejvesz
tés terhe mellett” tiltotta, hogy az asszonyokat, illetve lá
nyokat illetlen szóval vagy tettel sértsék.8

Istenkáromlás
Ahogyan a nőkkel szembeni illetlen viselkedést, úgy az 
istenkáromlást és a szitkozódást is katonához méltatlan 
cselekedetnek tartották, így nem véletlen, hogy hadi regu
láink kiemelt figyelmet szenteltek e kérdéskörnek.9
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A vonatkozó szabályozás egyik legszebb példáját az 
1665-ben Kővár védői számára kiadott ediktumban talál
hatjuk. „Mivel igen eláradott az isten ellen való károm
kodás. [...] Valaki ezeknek a rút szitkoknak nemével, ör- 
dögattával, ördögteremtettével szitkozódik, indifferenter 
akárki legyen: kővel veretessék agyon. A ki penig ördög- 
lelkével s egyéb afféle szokatlan szitkokkal szitkozódik, né
met és darabont, szolgarend: megpálczáztassék. ”10 

Bár a szankciók igen súlyosak voltak, különösebb 
eredményre nem vezethettek. II. Rákóczi Ferenc pár év
tizeddel később szomorúan állapította meg, hogy a „sze
líd” intelmek ellenére „a ragály úgy terjed, annyira, hogy 
már nagyobb tekintélynek örvend az, a ki mennél inkább 
ki tudja cifrázni tobzódó ajakkal a magyar nyelvnek ’atta 
teremtette ’ káromkodásait, hogy ezek által koptassák is
ten dicséretére teremtett nyelvüket és katonai dicsőségnek 
tartják emez isten-káromló szokásukat. ”11

Erre tekintettel 1705-ben külön hadi rendeletet adott 
ki a káromkodók ellen, melyben a szabályozás eredőit is 
ismerteti: „gúny tárgyává váltunk más keresztyén népek 
előtt s mi több, az efféle kihágások által eltávolítjuk ma
gunktól az Isten kegyelméből fegyvereinknek eddig enge
délyezett szerencsés sikereket és ezen nemzeti bűn miatt 
könnyek között látjuk majd édes hazánkra zúdulni a külön
féle csapásokat”.12 Mindez jól mutatja II. Rákóczi Ferenc 
azon félelmét, hogy a „bűnös szokás” miatt elveszíthetjük 
a keresztény szövetségeseinket, de még inkább Isten ke
gyelmét, melyek nélkül szabadságunk kivívását nem re- 
mélhettük.13

Tekintélysértés
Bártfa város hadi regulája mellett kivétel nélkül szinte az 
összes katonai szabályzat büntetni rendelte az elöljárók te
kintélyének megsértését.

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1623 körül kiadott 
hadi ediktumában olvashatjuk, hogy „minden vitézlő 
rend tőllünk eleikben adatot kapitánnyától, az után had
nagyától halgasson, azt becsüllye, valamit az minékünk 
való szolgálatban fog parancsolni, abban igen nagy en
gedelmességgel szavát fogadja, ellene ne támadjon, és 
semmiben ellene ne járjon szántszándékkal, mert vala
ki kapitányára, hadnagyára támad, valaki szidalommal 
illeti, meghal érette; valaki illetlen szókkal illeti, mely 
becsületi ellen lenne, három pálcával verettessék meg 
érette”.14

A szabályozás a függelmi rendre vezethető vissza, 
melynek alapja a szolgálati felsőbbség kötelező érvényű 
parancsának az alárendelt részéről történő maradéktalan 
végrehajtása, azaz az engedelmesség. A parancsadásra jo
gosult akaratának azonban csak az tudja magát alávetni, 
aki elfogadja és tiszteli elöljáróját, így annak megóvása a 
katonai jogban kiemelt jelentőséggel bír.15

Megjegyzést érdemel, hogy nemcsak az elöljárók, ha
nem más parancsadási joggal bíró szolgálati személyek, 
így a strázsát állók,16 valamint a katonai ügyészek elő
deinek tekinthető profoszok tekintélyének megsértését is 
szigorúan büntették. „Valaki kezét veti vagy az profoszra 
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vagy annak szolgájára, minden kegyelem nélkül fejével éri 
meg; az ki penig bosszú beszéddel illeti, kerékre tétettik. ”17

Bocskai István erdélyi fejedelem 1606-ban kiadott ha
ditörvénye az elkövetési magatartás jellege alapján ren
delte büntetni a parancsmegtagadást, így a bírói jogkörrel 
felruházott soltésznak akár arra is lehetősége volt, hogy a 
cselekmény kirívóan tekintélysértő voltát súlyosító körül
ményként külön is értékelje. „Általában minden parancs 
vagy utasítás nem-teljesítése a magaviselet mivoltja sze
rint halállal vagy más büntetéssel sujtandó. ”18

Alárendelt megsértése
Katonai szabályzataink védelemben kívánták részesíteni 
az alárendelteket is az elöljárók önkénye, hatalmaskodása, 
illetőleg túlkapásai ellen.

I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 1634-ben kiadott 
hadi regulája meghagyta, hogy „...kapitányink és hadna
gyink is senkit vétek nélkül meg ne szidalmazzanak [...] 
hanem kinek-kinek érdemek szerént való tisztességet ad- 
janak”.19

Az 1789-ben kiadott Khevenhüller-féle hadi utasítás 
a szabályozás hátterét is igyekezett megvilágítani. „Az
altiszt óvakodjék attól, hogy rendre utasítás alkalmával 
kemény, vagy gyalázó kifejezéseket használjon -  a kapi
tány parancsait ildomossággal adja, mert az alárendel
teket ésszel lehet kormányozni -  a katonát nem szabad 
pofozni, rugdalni, vagy más, a becsületet sértő módon 
bántalmazni, mert egy bizonyos tekintet, mellyel ez egyik 
a másik iránt viseltetik, tiszteletet gerjeszt és növeli a te
kintélyt. ”20

Hadi reguláink igen súlyos büntetéseket rendeltek az 
egyes elkövetési magatartásokhoz, így szembetűnő, hogy 
az idézett rendelkezések mellőzik a jogkövetkezmények 
meghatározását. Ha figyelembe vesszük, hogy a seregek 
vezető rétegét akkoriban a nemesség adta, ez talán nem is 
meglepő. Kérdésként merül fel azonban, milyen védelmet 
nyújthattak ezen intelmek az egyébként is kiszolgáltatott 
helyzetben lévő közkatonáknak.

Bajtársi és egyéb tiszteletlenségek
Katonai életviszonyok között kiemelt jelentőséggel bír 
a bajtársiasság, ami annyit tesz, hogy a katonák kötele
sek egymásnak az elvárható tiszteletet megadni, egy
más becsületét, jogait tiszteletben tartani, és támogatni 
a másikat a bajban, továbbá kimenteni a veszélyből. 
A bajtársiasság emellett magában foglalja a kölcsönös 
elismerés és a mások helyzetére való odafigyelés köve
telményét is.

Mindebből következik, hogy szabályzataink tiltották
„az egymás között való veszekedést, becsületlenséget, szit- 
kozódásokat, vagdalkozásokat, verekedéseket” is.21

Az 1707. évi ónodi országgyűlésen elfogadott Edictum 
militare, II. Rákóczi Ferenc katonai büntető törvényköny
ve szerint ha „valaki felebaráttyának méltatlanul becsüle- 
tiben gázol, és azt vagy szemben, vagy hát megé mocskos
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II. Rákóczi Ferenc 1707-ben kiadott katonai 
büntető törvénykönyvének címlapja

Thurzó György (1557-1616), az 1606-os füleki zendülés miatt 
összehívott haditörvényszék elnöke

szókkal illeti, gyalázza, jó  hírében, nevében meg-becstele- 
níti, kissebbíti, a ’Hadi Széken revideáltassék dolga, ’s ha 
meg nem bizonyíthattya a ’ felebaráttyára kentt gyalázatot, 
nyelv váltságon maradgyon ”22

A  Tripartitum II. részének LXXII. címe értelmében „a 
királyi felség vagy más rendes bírák elé terjesztett igaz
ságtalan és hamis panasz és gyakran valamely jó  hírű és 
tisztességes állapotú ember ellen mondott éktelen és becs
telen szavak miatt” az elkövetőt nyelvváltságra ítélhet
ték, melyet „száz arany forintot tevő huszonöt girával” 
egyenlíthetett ki.23

A katonák közötti ellentét bomlasztólag hat a fegyelem
re, ezért minden olyan megnyilvánulásnak elejét kívánták 
venni, melyek összeegyeztethetetlenek a bajtársiasság kö
vetelményével. Kissé ellentmondásosnak tűnik azonban, 
hogy szabályzataink lehetőséget biztosítottak a valóság bi
zonyítására, ugyanis a bajtárs jó hírének csorbítása akkor is 
éket verhet a katonák közé, ha a cselekményt valós tények 
hangoztatásával követik el.

A lovagkorban gyökerező hagyományok nem csupán 
a nők, hanem a szegények,24 az idegen nemzetből valók,25 
valamint az egyházi személyek, sőt más vallásának a tisz
teletét is megkövetelték.

Forgách Ádám bányavárosi főkapitány 1648-ban ki
adott katonai rendtartása meghagyta, hogy „ az egyházi 
rendeknek becsület adassék, senki egymás hite ellen gya- 
lázatosan se vallása ellen s annyival inkább káromkodva 
ne beszéljen és ne gyűlölködjék; szeressék egymást és va
laki ez ellen cselekednék, egy hétig való kemény tömlöczö- 
zéssel büntetődjék meg”.26

Zendülés

Hadi reguláink egyik legsúlyosabb függelemsértő maga
tartása a zendülés volt, melynek elkövetői a legszigorúbb 
büntetésre számíthattak. „Minden zendülés és lázadás, to
vábbá a tiszteknek való ellenszegülés, fővesztés terhe alatt 
tiltatik. ”27

Habár a deliktum elkövetési magatartását teljeskörűen 
egyik szabályzatunk sem határozta meg, az 1606-os füleki 
zendüléssel kapcsolatos haditörvényszéki eljárás jegyző
könyvei28 alapján megállapítható, hogy akkoriban is olyan 
csoportos, nyílt ellenszegülést értettek rajta, amely veszé
lyeztette a szolgálati feladatok teljesítését.29

Büntető törvénykönyvünk hatályos rendelkezéséhez 
hasonlóan nem csupán a zendülés kezdeményezőjét, szer
vezőjét vagy vezetőjét, hanem az abban részt vevő, ille
tőleg az azt támogató valamennyi katonát büntetni ren- 
delték.30

A cselekmény kiemelt tárgyi súlyát jelzi, hogy arra is 
halálbüntetés várt, aki „oly szavakat ejt[ett], melyekből 
zendülés támadhat[ott]”.31

Bujtogatás -  harci szellem 
bomlasztása
Az elöljáró, a parancs vagy általában a szolgálati rend, va
lamint a fegyelem iránt elégedetlenséget szító, továbbá a 
háború idején kishitűséget keltő katonákra is szigorú bün
tetés várt.
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I. Rákóczi György 1634-es hadi ediktuma meghagy
ta, hogy „senki hamis hírt ne költsön táborunkban feje 
vesztése alatt, hanem ha ki mi hírt hallhat, igazat vagy 
hamisat, tartozzék főkapitányának mingyárt megje
lenteni, el nem titkolni, és az tábort ne rémítsék, mert 
valaki ez ellen cselekedik, megbizonyosodván, meghal 
érette ”.32

A tábori elhelyezési körülmények nem lehettek a leg
jobbak, ezért több szabályzat külön is büntetni rendelte a 
szállással kapcsolatos elégedetlenkedést.33

Hadi reguláink ugyanakkor lehetőséget biztosítottak 
a katonák vélt vagy valós sérelmeinek előterjesztésére, 
azonban megkötés volt, hogy panaszaikkal kizárólag elöl
járóikhoz fordulhattak.34

Pártütés
A katonák politikai véleménynyilvánításának tilalma szin
tén visszavezethető hadi reguláink rendelkezéseire.35

Bethlen Gábor korábbiakban már idézett haditörvénye 
alapján a pártütők mellett azok felbujtóit is halálbüntetés
sel sújthatták: „Táborunkban senki hamis hírt ne költsön, 
és senkit rémittetni ne igyekezzék, annál inkább párt ütés
re senkit ne kisztessen, tanácsollyon, mert valakire meg
bizonyosodik, meghal érette. ”36

Minden katona hűséggel tartozott hazája és nem utol
sósorban törvényes királya iránt. A három részre szakadt 
országban azonban több, egymással hadakozó uralkodó 
volt, így nem lehetett közömbös, hogy a sereg vagy annak 
katonái kinek az oldalára álltak. Miután a magyar nemze
ti érdekek háttérbe szorultak, katonáink elsősorban ahhoz 
voltak lojálisak, aki a zsoldjukat fizette. Nem hagyható 
ugyanakkor figyelmen kívül az sem, hogy a katonák szí
vesebben szolgálták azt az uralkodót, akinek a céljaival 
azonosulni tudtak. A zsold összege, illetve az uralkodók 
céljai azonban gyakran változtak, így nem véletlen, hogy 
az árulással felérő pártütés -  elrettentésként -  igen szigorú 
szankciót vont maga után.

Hatályos jogunk ugyan mást ért a politikai vélemény
nyilvánítás tilalmán, és a szabályozás indoka is eltérő, 
azonban a vonatkozó rendelkezések közös eredőjeként ér
tékelhetjük azt a felismerést, hogy a pártoskodás károsan 
hat a fegyelemre, a szolgálati rendre, valamint a függelmi 
viszonyokra.

A katonák véleménynyilvánításának 
korlátai a kora újkorban és 
napjainkban

A szemelvényekből látható, hogy hatályos jogunkhoz ha
sonlóan kora újkori hadi reguláink is korlátok közé szo
rították a katonák véleménynyilvánítási szabadságát. 
Utóbbi rendelkezések ismertetésén és értékelésén túl a 
két joganyag összehasonlítását sem mellőzhetjük, hiszen 
a korlátozás alapjául szolgáló elkövetési magatartások, 
a védett jogi tárgyak, valamint a szankciók összevetése 
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további lehetőséget kínál számunkra a téma minél alapo
sabb feldolgozására.

E kérdéskörök kifejtését megelőzően azonban indo
koltnak tűnik rámutatni egy fontos rendszertani sajátos
ságra. Kora újkori hadi reguláinkban a fegyelmi, illető
leg büntetőjogi rendelkezések még nem különültek el 
egymástól. Hatályos jogunkban előbbiek a hon- és rend
védelmi testületek és a kötelékükhöz tartozó személyek 
között fennálló, sajátos tartalmú jogviszonyból eredő kö
telezettségek vétkes megszegése, míg utóbbiak a mások 
személyét vagy jogait, illetve az ország társadalmi, gazda
sági, állami rendjét sértő vagy veszélyeztető, büntető tör
vénykönyvben meghatározott (elkövetési) magatartások 
esetén alkalmazandóak.37 Másképpen fogalmazva: kizá
rólag a materiális jogellenesség büntetőjogilag releváns 
szintjét el nem érő, azonban a katonai testületek hatékony 
működése, valamint társadalmi megbecsülése ellen ható 
cselekmények tartoznak fegyelmi, illetőleg méltatlansági 
eljárásra.38

A kora újkori hadi regulák által büntetni rendelt cselek
mények egy része már akkor is a hadsereg, illetve a kato
nák becsületének védelmét szolgálta. Az istenkáromlás, a 
nők, a szegények, az idegen nemzetből valók, az egyházi 
személyek, valamint a más vallásúak szidalmazása mint 
katonához nem méltó megnyilvánulások napjainkban leg
feljebb méltatlanság megállapításához, végső soron pedig 
a jogviszony megszüntetéséhez vezethetnek.39

A pártoskodás tilalma ma leginkább a politikai véle
ménynyilvánítás korlátozásának feleltethető meg, mely
nek megszegése -  a pártatlanság elvének sérelme, va
lamint a hon- és rendvédelmi szervezetek működését 
meghatározó tényezőkkel össze nem egyeztethető volta 
miatt -  fegyelmi felelősségre vonást eredményezhet.40

Hatályos büntető törvénykönyvünk hét olyan tényállást 
(szolgálat megtagadása, zendülés, parancs iránti engedet
lenség, szolgálati tekintély megsértése, bujtogatás, alá
rendelt megsértése, harci szellem bomlasztása) tartalmaz, 
melyek a véleménynyilvánítás szabadságának -  közvetlen 
vagy közvetett -  korlátját jelentik. Ezek közül -  a szolgá
lat megtagadásán kívül -  valamennyi cselekmény bünte
tendő volt már a kora újkorban is, ami arra utal, hogy a 
katonai testületek hatékony működését feltételező ténye
zők -  a fegyelem, a szolgálati rend, valamint a függelmi 
viszonyok -  védelmének elvéből a véleménynyilvánítást 
korlátozó rendelkezések szükségszerűen következnek.

A kora újkor, illetőleg napjaink büntetőjogi rendelkezé
seinek összevetése eredményeként megállapítható, hogy 
az elkövetési magatartások jóval átfogóbbak és cizellál- 
tabbak lettek. A szolgálati tekintély, valamint az alárendelt 
megsértése immáron a tekintély vagy az emberi méltóság 
feltűnően durva, illetőleg más előtt történő elkövetését 
kívánja meg, a több katona előtt vagy nyilvánosan elkö
vetett cselekmények pedig súlyosabb büntetést vonnak 
maguk után. Utóbbi bűncselekmény törvényi tényállása 
jogkövetkezményt is fűz az elkövetési magatartáshoz, 
ami a kora újkori szabályozáshoz képest hatékonyabb vé
delmet biztosít az alárendeltek számára. Büntető törvény
könyvünk már nem példálózó jelleggel, hanem komplex 
módon szabályozza a zendülés és a bujtogatás elkövetési
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magatartását, melyek súlyosabban büntetendők, ha a szol
gálatra vagy a fegyelemre jelentős hátrány veszélyével 
járnak.

Ezen változások -  meglátásom szerint -  a katonai 
testületek működésének hatékonyabb védelmét, vala
mint a jogbiztonság követelményének érvényesülését 
szolgálták.41

A jogi tárgyak -  fegyelem, szolgálati rend, függelmi 
viszonyok -  viszont az elmúlt évszázadokban változatla
nok maradtak. A szankciókat vizsgálva azt tapasztalhat
juk, hogy differenciáltabbak és enyhébbek lettek, bár az 
utóbbi változás -  az emberi jogok előtérbe kerülésének 
következtében -  nem csupán a katonai, hanem más bűn
cselekmények esetén is megmutatkozik.

Összegzés
Vizsgálódásunk eredményeként megállapítható, hogy 
kora újkori hadi reguláink is számos, a katonák vélemény

nyilvánítási szabadságát korlátozó rendelkezést tartalmaz
tak. Ezek egy része a katonai testületek rendeltetésszerű 
működését sértő vagy veszélyeztető, más részük pedig a 
katonákhoz méltatlan megnyilvánulások megelőzésére, il
letve szankcionálására szolgáltak.

A fegyelemmel, a szolgálati renddel, illetőleg a függel
mi viszonyokkal össze nem egyeztethető magatartások 
szabályozása nagyfokú hasonlóságot mutat hatályos jo
gunk vonatkozó rendelkezéseivel. Különbség szinte csak 
abban mutatkozik, hogy az elkövetési magatartások meg
határozása kissé cizelláltabbá vált, az alárendeltek haté
konyabb védelmet élveznek, a szankciók pedig jelentősen 
enyhültek.

A káromkodás, a nők, a szegények, az idegen nem
zetből valók és az egyházi személyek megsértése, va
lamint a politikai véleménynyilvánítás büntetőjogi 
felelősségre vonást ugyan már nem eredményezhet, 
azonban kirívó esetekben -  fegyelmi vagy méltatlansá
gi eljárás keretében -  ezen megnyilvánulások is szank- 
cionálhatók.42

Erik Fejes

Schranken der Meinungsaufierung in den ungarischen Militarregeln der frühen Neuzeit

Die militarischen Regeln auch der frühen Neuzeit enthiel- 
ten zahlreiche Bestimmungen zur Einschrankung der frei- 
en MeinungsauBerung der Soldaten. Ein Teil von ihnen 
diente zur Vorbeugung bzw. Sanktionierung von ÁuBe- 
rungen, die das zweckbestimmte Funktionieren er milita- 
rischen Körperschaften beeintrachtigten, wahrend der an- 
dere Teil dem Militar unwürdige ÁuBerungen unterbinden 
wollte.
Die Regelung des mit Disziplin und Dienstordnung un- 

vereinbaren, bzw. den Dienstgehorsam missachtenden 
Verhaltens weist eine sehr groBe Áhnlichkeit mit den ein-

schlagigen Bestimmungen unseres geltenden Rechts auf. 
Unterschiede findet man fast nur in der Hinsicht, dass die 
Beschreibung des Tatverhaltens etwas ziselierter ist, die 
Untergeordneten einen wirksameren Schutz genieBen, 
bzw. die Sanktionen erheblich milder sind.
Das Fluchen und das Beleidigen von Frauen, Armen, Frem- 
den und kirchlichen Personen sowie die MeinungsauBe- 
rung in politischen Sachen können zwar strafrechtlich nicht 
mehr verfolgt werden, aber in extremen Fallen können auch 
solche ÁuBerungen -  im Rahmen von Disziplinar- oder 
Unwürdigkeitsverfahren -  sanktioniert werden.
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Palguta Virág

A fiatalkorúak 
és a büntetőnovella1

A
 XX. század eleje sok jogtudós szemében a bün
tetőjog virágkorát jelenti, mivel példaértékűek 
voltak a korban megjelenő reformeszmék és ezek 
sorozatos kodifikálása. A büntetőjogi és kriminológiai tu

dományok ebben az időben Magyarországon az európai 
színvonallal konkuráltak, és ennek megfelelően a fiatal
korú bűnelkövetőkkel kapcsolatban majd kilencévi előké
szítő munkálatok után egy jól átgondolt, a gyakorlatban 
is kivitelezhető jogszabály született: az 1908:36. törvény
cikk. Ahhoz, hogy a novellát igazán jól megértsük, nem 
elég csupán a szabályait megismerni. Éppen ezért először 
megvizsgálom azokat a korban megjelenő kriminológiai 
irányzatokat, amelyek hatással voltak a novella megalko
tására, majd röviden kitérek az akkoriban újonnan meg-
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jelenő bűnügyi statisztika tudományának szerepére is. 
Ezután megvizsgálom, hogy a Csemegi-kódexet ért mely 
kritikák vezették a kor jogtudósait abba az irányba, hogy 
megalkotásra kerüljön az 1908:36. törvénycikk, avagy az 
első büntetőnovella.

Talán joggal állíthatom, hogy tökéletes törvényt alkotni 
nem lehet, az idő múlása során a gyakorlat mindig meg
teremti azokat a helyzeteket, amelyek kiemelik a jogsza
bály hiányosságait. Így történt ez a Csemegi-kódexszel is. 
Azonban ahogyan a világ, az ember gondolkodásmódja 
is folyamatosan átalakul, mint ahogy a klasszikus iskolát 
fokozatosan felváltották a determinista nézetet valló bün
tetőjogi irányzatok. Éppen ezért a novella nem pusztán a 
büntető törvénykönyv gyakorlat által kimutatott hibáinak 
kijavítása céljából született, hanem a büntetőjogban akko
riban teljesen új szemléletmódot kívánt átültetni mind az 
anyagi jogba, mind a gyakorlatba.

Ebben az időszakban jelent meg a kriminológia és a 
bűnügyi statisztika tudománya. A kriminológia átformálta 
a jogalkotók gondolkodását. A novella megalkotásának 
szempontjából négy irányzatot érdemes megismerni: a 
klasszikus iskolát, a kriminálantropológiai iskolát, a kri- 
minálszociológiai és a közvetítő irányzatokat. A klasz-


